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( تایاور نآرق و  هاگدید  زا   ) ناسنا شنیرفآ  زار 

باتک تاصخشم 

هدیمح یناکدرا  یحوتف  هسانشرس : 

/Secrets of Creation of human - being  = تایاور نآرق و  هاگدید  زا   ) ناسنا شنیرفآ  زار  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 
ینوتسیب دمحم  تراظن  اب  یناکدرا  یحوتف  هدیمح  فیلات 

.1384 ناوج ،  نایب  مق :  رشن :  تاصخشم 

14/5؛ م..ص س 10/5 ×  [ 288  : ] يرهاظ تاصخشم 

لایر 9-55-8399-964:  15000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

سیونریز تروص  هب  نینچمه  280 ؛]  - 279  ] همانباتک ص تشاددای : 

ینآرق ياه  هبنج  شنیرفآ --  ناسنا --  عوضوم : 

مالسا یبهذم --  ياه  هبنج  شنیرفآ --  ناسنا --  عوضوم : 

ثیداحا شنیرفآ --  ناسنا --  عوضوم : 

نرق 14. هعیش --  ثیداحا  عوضوم : 

 - 1337 دمحم ، ینوتسیب  هدوزفا :  هسانش 

815ف2 1384 فلا /BP104 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/159 ییوید :  يدنب  هدر 

م 47168-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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ِءادْهِْالَا

ٍدَّمَُحم انِِّیبَن  انِدِّیَس َو  یِلا 

انالْوَم یِلا  َنیِّیبَّنلا َو  ِمَتاخ  ِهّللا َو  ِلوُسَر 

ِهَعِْضب یِلا  َنینِمْؤُْملا َو  ِریمَا  ٍِّیلَع  َنیدِّحَوُْملا  َیلْوَم  َو 

ْيَدِّیَس یِلا  َنیَملاْعلا َو  ِءاِسن  ِهَدِّیَس  ِِهْبلَق  ِهَجَْهب  یفَطْصُْملا َو 

ِهَعْسِّتلا ِهَِّمئَْالا  َیِلا  ِْنیَسُْحلا َو  ِنَسَْحلا َو  ِْنیَْطبِسلا ، ِهَّنَْجلا ، ِلْهَا  ِبابَش 

ِمُولُع ِثِراو  َنیضَرَْالا َو  ِیف  ِهّللا  ِهَّیَِقب  امَّیِسال  ِْنیَسُْحلا  ِْدلُو  ْنِم  َنیمَّرَکُْملا  َنیموُصْعَْملا 

 ، ِنیّدلا ِِملاعَم  ِِضئارَْفلا َو  ِءایْحِِال  ِرِخَّدُْملا  ِهَمَلَّظلاِِرباد َو  ِعْطَِقل  ِّدَعُْملا  َنیلَسْرُْملا ، ِءاِیْبنَْالا َو 

َّزِعُم ایَف  َفیرَّشلا  ُهَجَرَف  یلاعَت  ُهّللا  َلَّجَع  ِنامَّزلا  ِرْصَْعلا َو  ِبِحاص  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِهَّجُْحلا 

انَّسَمْدَقِءامَّسلاَو ِضْرَْالا  َْنَیب  ُلِصَّتُْملا  ُبَبَّسلااَهُّیَاِءادْعَْالا  َلِذُمایَوَءاِیلْوَْالا 

ٍهَعاِضِبب اْنئِج  َِکقاِرف َو  َِکتَْبیَغ َو  یف  َّرُّضلا  اَنَلْهَا  َو 

َکِّنَم َو ْنِم  َْلیَْکلا  اََنل  ِفْوَاَف  َِکتَّبَحَم  َِکئالِو َو  ْنِم  ٍهاجُْزم 

َْکنِم ٍهَمْحَر  ِهَرْظَِنب  اْنیَلَع  ْقَّدَصَت  َِکلْضَف َو 

َنینِسْحُْملا َنِم  َکیَرن  ّانِا 
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(5)

ینادردق رکشت و 

هدرک يرای  هار  نیا  رد  ارم  هک  یناسک  همه  زا  .مناسرب  نایاپ  هب  ار  یقیقحت  راک  نیا  مناوتب  ات  داد  میرای  هک  ار  یلاـعت  يادـخ  ساـپس 
رکاش لیعامـسا  دیـس  یناکدرا و  ییارحـص  نیـسح  ینوتـسیب ، دـمحم  رتکد  نایاقآ : میاـمنهار  دـیتاسا  و  هداوناـخ ، صوصخ  هب  دـنا 

.مراد ار  ینادردق  رکشت و  لامک  یناکدرا 

یناکدرا یحوتف  هدیمح 

(6)
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میرک نآرق  لک  ظفاح  رّسفم و  یلعزخ  هّللا  تیآ  ترضح  هیدییأت  نتم 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

لئاسو اـب  .دـننآ  ناـهاوخ  نارود  نآ  مدرم  هک  دـیآ  یم  دـیدپ  ون  ون  ییاـه  هتـساوخ  ناـمز  رتسب  رد  ینعی  تسا  یناـبز  ار  یناـمز  ره 
نامرآ يرگید  رد  کیره  يراذگرثا  اه و  ندمت  فالتخا  اب  زورما  دوش و  یم  فعاضم  اه  هتساوخ  هقباس  یب  ياه  هناسر  یتعنص و 
ضرف اهراجنه  نیا  ربارب  رد  هتخاـسدوخ  زوسلد  دارفا  نارود و  نارکفتم  رب  دـبای  یم  روهظ  عونتم  ياـه  هتـساوخ  نوگاـنوگ و  ياـه 

اب ییاـبطابط  همـالع  شریدـغلا و  اـب  ینیما  همـالع  هک  هنوـگ  ناـمه  دـننک  رپ  ار  ـألخ  نیا  دـندنبب و  مکحم  ار  تمدـخ  رمک  اـت  تسا 
رتکد ياقآ  بانج  .داد  دـشر  دـناشن و  نارگـشهوژپ  نیا  هرفـس  رـس  رب  تفرگ و  تسد  دـیاب  ار  ناوج  لـسن  ناـیم  نیا  رد  .شنازیملا 

یهلا لضف  هب  ناوج  ریسفت  ینآرق  هسسؤم  هریدم  تئیه  سیئر  ینوتسیب  دمحم 

(7)
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رارق ناوج  لسن  رایتخا  رد  تادیقعت  زا  هتساریپ  نیریش ، ینایب  هداس و  ینابز  اب  ار  نارـسفم  دنمـشزرا  راثآ  هتفرگ و  هدهعب  ار  راک  نیا 
روکذم هسـسؤم  زا  .دنک  یم  توعد  هداد  رارق  ناشرایتخا  رد  ار  عبانم  هک  یعوضوم  رد  یباتک  نتـشون  هب  ار  نانآ  نیا  رب  هوالع  هداد 

رتشیب و هضافا  نانم  دنوادخ  زا  دش ، رو  هلعش  منیسحت  باجعا و  ناشراثآ  ندوب  دنمفده  راکتشپ و  راک و  زا  میتشاد ، یهاتوک  رادید 
هداشگ ناشیورب  یعیـسو  ياهرد  یمالـسا  فراعم  زا  مه  يریـسفتریغ  لـحارم  رد  هکنآ  دـیما  هب  .مراتـساوخ  ناـشیارب  ینوزفا  قیفوت 

.دوش

 . نیملاعلا بر  نیمآ 

یناثلا 1425 عیبر   21

دادرخ 1383  21

یلعزخ مساقلاوبا 

(8)
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همدقم

رود و ياه  نامز  زا  هدوب و  نیققحم  نیب  یهجوت  لباق  ثحابم  زا  نآ  تقلخ  زا  فدـه  نآ و  هیلوا  أـشنم  ناـسنا و  عوضوم  رد  ثحب 
يور رب  هنوگچ  ناـسنا  اـساسا  هک  تسا  هدوب  ثحب  هجوت و  دروم  عوضوم  نیا  يرـشب  عماوج  رد  شیادـیپ  ياـهزور  نیلوا  زا  دـیاش 

.دنک ادیپ  يرترب  تادوجوم  ریاس  رب  هتسناوت  یباستکا  یتاذ و  زا  معا  یتایصوصخ  هچ  نتشاد  اب  هدیدرگ و  رقتسم  نیمز 

هار شیوخ و  تالامک  نتخانش  ددصرد  دزادرپ و  دوخ  هب  هک  تسا  یعیبط  ًالماک  تسا ، تاذ  ّبح  ياراد  اترطف  هک  يدوجوم  يارب 
تلفغ ور ، نیا  زا  .درادن  دّبعت  ای  یلقع  هدیچیپ  ياه  لیلد  هب  يزاین  شیوخ ، نتخانش  ترورض  كرد  سپ  .دیآرب  اه  نآ  هب  ندیـسر 

یعیبـطریغ و تسا  يرما  تسین ، رثؤـم  یمدآ  تداعـس  لاـمک و  رد  هجو  چـیه  هب  هک  ییاـهزیچ  هب  ندـش  مرگرـس  تقیقح و  نیا  زا 
.تخانش ار  نآ  زا  تاجن  تمالس و  هار  درک و  وجتسج  ار  شتلع  دیاب  هک  تسا  رما  نیا  زیمآ و  فارحنا 

(9  ) همدقم
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دوخ نتخانـش  سپ  .دریگ  یم  ماجنا  ناسنا »  » حـلاصم عفانم و  ذـیاذل و  نیمأت  يارب  یلمع ، یملع و  زا  معا  یناـسنا  ياـه  شـالت  همه 
نتخانـش نودـب  هکلب  لیاسم ، همه  رب  مدـقم  ددرگ ، لیان  اه  نآ  هب  تسا  نکمم  هک  یتالامک  نینچمه  وا و  ماـجنا  زاـغآ و  ناـسنا و 

.تسا هیاپ  یبو  هدوهیباه  شالتواه  ثحبرگید  وا ، ِیعقاو  شزرا  ناسنا و 

.دـشاب یم  حرطم  ناسنا  شنیرفآ  عوضوم  هنیمز  رد  هک  تسا  یلئاسم  لکـشم و  لح  يارب  قیقحت ، نیا  فدـه  دـید و  عون  شرگن و 
.دشاب یم  يدربراک  قیقحت  عون  نیاربانب 

.تسا ناسنا  شنیرفآ  لئاسم  یفیصوت  یهاگ  یلیلحت و  حطس  رد  قیقحت  نیا  رد  یّلک  يریگ  تهج  دربهار و 

هدمع ما و  هتـشاد  یـسرتسد  اه  نادب  هک  تسا  يربتعم  عبانم  تاعالطا و  زا  هدافتـسا  اب  قیقحت  نیا  رد  ییارجا  تیلاعف  عون  راکهار و 
بلاطم هک  تسا  هدش  یعس  انمض  .دشاب و  یم  هغالبلا  جهن  ینوتسیب و  دّمحم  رتکد  ياقآ  فیلأت  نایب  ناوج و  ریسفت  ود  زا  نم  عبانم 

.دشاب ناناوج  يارب  مهف  لباق  هداس و  یلیخ  مه  يریسفتریغ 
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ناسنا شنیرفآ  زار  ( 10)

لوا لصف 

حالطصا تغل و  رد  مدآ 

دنوادخ هک  تسا  یناسنا  نیتسخن  نامدرم و  همه  ردپ  هّللا  هفیلخ  هّللا و  یفـص  ءامـسالا ، مّلعم  يرولاوبا ، دّمحموبا ، رـشبلاوبا ، ای  مدآ 
یلو تسا ، هدـش  هتفرگ  َمَدَا »  » زا گنر و  خرـس  ای  یکاخ  يانعم  هب  تسا  يربع  يا  هملک  لـصا  رد  مدآ   (1) .تسا هدیرفآ  كاخ  زا 

رد و  نیمز ، يادـخ  مان  ناسنا و  يانعم  هب  مدآ  میدـق ، ناـیناعنک  ناـیم  رد  .تسین  مولعم  یتسرد  هب  يربع  ناـبز  رد  نآ  یلـصا  هشیر 
ریغ يا  هراـشا  نآرق  رد  .تسا  رظن  فـالتخا  ثحب و  نارّـسفم  نیب  وا  ندوب  ربماـیپ  رد  .تسا  نوگمدـنگ  درف  ياـنعم  هب  يربـع  ناـبز 

حون و مدآ و  دنوادخ  : » تسه وا  يربمایپ  هب  حیرص 

ص:11

 . نارمِع لآ   / 59 - 1
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(11  ) حالطصا تغل و  رد  مدآ 

(2) (. (1) «. دیزگرب نایناهج  رب  ار  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ 

نآرق رد  ناسنا 

ود زا  و  دـشاب ، یم  نآرق  رد  حرطم  تاعوضوم  نیرت  يروحم  زا  یکی  تسا ، میرک  نآرق  بطاخم  هک  يور  نآ  زا  نآرق ؛  رد  ناسنا 
: دوش یم  یسررب  تهج 

تارظن هک  میدهاش  هزورما  هدوب و  رـشب  خیرات  تاعوضوم  نیرت  جنرغب  زا  یکی  ناسنا  شیادیپ  أشنم  هب  ندرب  یپ  ناسنا : شنیرفآ  ( 1
.تسا هدش  هئارا  هراب  نآ  رد  ینوگانوگ  تایرظن  و 

يرتشیب تیمها  تهج  ود  زا  ناسنا  شنیرفآ  زا  ثحب  میرک  نآرق  هاگرظن  زا  اّما 

ص:12

 . نارمع لآ   / 33 - 1
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( تایاور نآرق و  هاگدید  زا   ) ناسنا شنیرفآ  www.Ghaemiyeh.comزار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 303زکرم  هحفص 19 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/7355/AKS BARNAMEH/#content_note_12_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/7355/AKS BARNAMEH/#content_note_12_2
http://www.ghaemiyeh.com


ناسنا شنیرفآ  زار  ( 12)

تیاهن ناسنا و  نیتسخن  شنیرفآ  تیفیک  يرگید  تساجک و  ناـسنا  نیتسخن  أـشنم  دوش  مولعم  اـت  یخیراـت  ظاـحل  زا  تسخن  .دراد 
مدآ زا  دوجوم ، ياه  ناسنا  لسن  میرک  نآرق  رد  تفگ  دـیاب  لامجا  روط  هب  .دراد  دوجو  نونکا  مه  هک  یناـسنا  شنیرفآ  یگنوگچ 

«. مَدآ یَنب  ای   » ناونع اب  رگید  راب  تشه  هدمآ و  نایم  هب  مالسلا  هیلع  مدآ  زا  نخس  راب  نآرق 17  رد   (1) .تسا مالسلا  هیلع 

ناگتشرف لاؤس  هب  خساپ  و  نیمز ، رد  ادخ  هفیلخ  شنیرفآ  زا  ربخ 

ناـسنا يارب  ار  زیچ  همه  دـنوادخ  هک  ارچ  دـهدرارق ، دـشاب  نیمز  مکاـح  هک  يا  هدـنیامن  هفیلخ و  نـیمز  رد  اـت  درک  هدارا  دـنوادخ 
ار ناسنا  تقایل  تیعقوم و   (2) .تسا هدیرفآ 

ص:13

 . ص 305 ج 2 ، یهاشمرخ ، نیدلاءاهب  یهوژپ ؛  نآرق  نآرق و  همانشناد  - 1
 . هرقب  / 29 - 2
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(13  ) ناگتشرف لاؤس  هب  خساپ  و  نیمز ، رد  ادخ  هفیلخ  شنیرفآ  زا  ربخ 

.دشاب نیمز  رد  ادخ  هدنیامن  ناونع  هب  دناوتب  ات  هداد  رارق  يا  هنوگ  هب 

هب ار  مهم  رایـسب  عوضوم  نیا  دنیرفایب ، نیمز  رد  ادـخ  هدـنیامن  ناونع  هب  ار  اه  ناسنا  ردـپ  مالـسلا  هیلع  مدآ  هک  نآ  زا  لبق  دـنوادخ 
: دندرک ضرع  تشاد و  هنوگ  ضارتعا  يرهاظ  هک  دندومن  یلاؤس  ربخ  نیا  ندینش  اب  ناگتشرف  .دادربخ  ناگتشرف 

 : هک یهد  یم  رارق  نیمز  رد  ار  یسک  ایآ  اراگدرورپ ! »

دزادنا یم  هار  هب  ار  داسف   1

دنک یم  يزیرنوخ  2 و 

كاپ و هک  ام  هب  هن  یهد  یم  راکهنگ  ناسنا  هب  ار  ماقم  نیا  ارچ  نیاربانب  میروآ ، یم  اـج  هب  ار  وت  دـمح  حـیبست و  هک  میتسه  اـم  نیا 
»؟ میتسه موصعم 

ار یقیاقح  نم  : » دومرف اه  نآ  لاؤس  هب  خساپ  رد  دنوادخ 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 14)

ص:14
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(1) « . دیناد یمن  امش  هک  مناد  یم 

مالـسلا هیلع  مدآ  هب  ار  داعبا ) همه  رد  لماکت  دـشر و  ياه  هنیمز  اهدادعتـسا و  و   ) زیچ همه  ياه  مان  رارـسا و  قیاقح ، همه  دـنوادخ 
 . تخانش ار  اه  نآ  همه  مالسلا  هیلع  مدآ  .تخومآ و 

تسار رگا  : » دومرف اه  نآ  هب  دادرارق و  اه  نآ  شیامن  ضرعم  رد  درک و  هضرع  ناگتشرف  هب  ار  رارسا  قیاقح و  نآ  دنوادخ  هاگ  نآ 
یگدنیامن يارب  ار  دوخ  یگتـسیاش  دادعتـسا و  و  دیهد ، ربخ  نم  هب  ار  اه  نیا  مان  دـیراد ، ار  ادـخ  یگدـنیامن  تقایل  هک  دـییوگ  یم 

«. دیهد ناشن  نیمز ، رد  ادخ 

(15  ) ناگتشرف لاؤس  هب  خساپ  و  نیمز ، رد  ادخ  هفیلخ  شنیرفآ  زا  ربخ 

یلـصا هیاپ  یهاگآ  ملع و  هکلب  دـیآ ، یمن  تسد  هب  دـمح  حـیبست و  تدابع و  اب  اهنت  یگتـسیاش ، تقایل و  هک  دـنتفایرد   ) ناگتـشرف
یهاوخرذع اب  ور ) نیا  زا  تسا  تقایل 

ص:15
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یم میکح  اناد و  وت  میناد ، یمن  يا  هتخومآ  ام  هب  وت  هچ  نآ  زج  يزیچ  اـم  یتسه ، هّزنم  كاـپ و  وت  ایادـخ ! : » دـندرک ضرع  ادـخ  هب 
(1) یشاب .»

هب دنتفای ، هدننک  عناق  ار  دوخ  لاؤس  خساپ  هدرب و  یپ  دوخ  هب  تبسن  مالـسلا  هیلع  مدآ  يرترب  تقایل و  هب  هک  ناگتـشرف  بیترت  نیا  هب 
و لماکت ، دشر و  لبمـس  هک  دنیرفایب  مالـسلا  هیلع  مدآ  مان  هب  يدوجوم  دهاوخ  یم  دـنوادخ  هک  دـنتفایرد  و  هتخادرپ ، یهاوخرذـع 

(2) تسا ادخ  یگدنیامن  ماقم  قیال  هک  هدش  هدیرفآ  يا  هنوگ  هب  وا  يدوجو  راتخاس  و  تسا ، تادوجوم  دبسرس  لگ 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 16)

ص:16

 . هرقب  / 32 - 1
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هغالبلا جهن  رد  ناسنا  شنیرفآ  یتفگش 

ياه هدرپ  رد  هدش  هدادرارق  ناردام و  ياه  محر  ياه  یکیرات  رد  هدش  يرادهاگن  هدیدپ  يا  تماق ، تسار  هدـیرفآ  يا  ناسنا ! يا  »
.هدش و نییعت  يدمآرس  ّصخشم و  ینامز  ات  يدش  هداهن  یمارآ  هاگیاج  رد  سپس  و  دوب ، يال  لِگ و  زا  وت  شنیرفآ  زاغآ  وت ! رد  وت 
زا ار  وت  سپس  يدینش  یم  ار  ییادص  هن  و  یهد ، خساپ  یتسناوت  یم  ار  یتوعد  هن  يدرک ، یم  تکرح  تردام  مکش  رد  هک  هاگ  نآ 
رد ار  وت  هچ  سپـس  یتسناد ، یمن  ار  شدوس  ياـه  هار  يدوب و  هدـیدن  ار  نآ  هک  دـندروآ  يا  هناـخ  هب  دـندرک و  نوریب  تهاـگرارق 

سک نآ  زگره ، دناسانش ؟ وت  هب  ار  نتساوخ  ندرک و  بلط  ياه  هاگیاج  زاین  ماگنه  هب  و  درک ؟ تیاده  ردام  ناتسپ  زا  ریش ، ندیکم 
زا رت و  ناوتان  شراگدرورپ  فصو  زا  دیدرت  نودب  دشاب  هدـنامرد  صخـشم  رازبا  هزادـنا و  لکـش و  اب  يا  هدـیدپ  فیـصوت  رد  هک 

تخانش

(17  ) هغالبلا جهن  رد  ناسنا  شنیرفآ  یتفگش 

ص:17
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.تسا (1) رترود  اه  هدیدپ  زرم  ّدح و  اب  ادخ 

رب بآ  دروآدرِگ ، نیریش ، روش و  مرن ، تخس و  ياه  تمسق  زا  نیمز ، نوگانوگ  ياه  تمسق  زا  یکاخ  گرزب ، دنوادخ  سپـس  »...
هب ادج و  ییاهوضع  و  هتـسیاش ، یمادنا  نآ ، زا  هک  دیدرگ ، كانبـسچ  تبوطر ، ندوزفا  اب  و  دش ، هدامآ  صلاخ و  یلِگ  ات  دوزفا  نآ 

، صخشم یماجنارس  نیعم و  ینامز  ات  دش  تخس  ات  داد  همادا  ار  ندناکشخ  دش ، مکحم  ات  دیناکشخ  ار  نآ  دیرفآ ، هتسویپ  رگیدکی 
هتـسیاش يورین  ياراد  دـمآرد ، هدـنز  یناسنا  تروص  هب  ات  دـیمد  نآ  رد  دـیرفآ  هک  یحور  زا  هاگ  نآ  .دـیدرگ  لماک  ناـسنا  مادـنا 

، دیـشخب یحراوج  اضعا و  ناسنا  هب  .دیامن  فّرـصت  تادوجوم ، رگید  رد  هک  يراکفا  ياراد  دزادنا و  شالت  هب  ار  يو  هک  هشیدـنا ،
وا تمدخ  رد  هک 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 18)

ص:18

 . هبطخ 163 ص 309 یتشد ، همجرت  هغالبلا  جهن  - 1
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ساوح و  دسانشب ، ار  لطاب  قح و  ات  داد  وا  هب  صیخـشت  تردق  .دریگراک  هب  یگدنز  رد  ار  اه  نآ  هک  دومرف ، اطع  يرازبا  و  دنـشاب ،
، نوگانوگ ياه  گنر  زا  یطولخم  ار  ناسنا  .دادرارق  وا  رایتخا  رد  فلتخم  سانجا  اه و  گنر  صیخـشت  هلیـسو  ییایوب و  ییاشچ و 
زا سپـس  .دادرارق  یکـشخ ، يرت و  يدرـس ، یمرگ ، نوگانوگ ، ياـه  جازم  و  داـضتم ، ياـهورین  و  راـگزاس ، دـننامه و  ياـهزیچ  و 
وا دننک و  هدجس  مدآ  رب  هک  هنوگنیا  دننک ، افو  دنا  هتفریذپ  هک  ار  يدهَع  دنهد و  ماجنا  دنراد  هدهُع  رد  هچنآ  ات  تساوخ  ناگتـشرف 
وا ینیب  گرزبدوخ  رورغ و  (1) ناطیش » زج  دندرک  هدجس  همه  ناگتشرف  سپ  دینک  هدجـس  مدآ  رب  : » دومرف و  دنرامـشب ، گرزب  ار 

و دومن ، راختفا  شتآ  زا  دوخ  شنیرفآ  هب  و  درک ، هبلغ  وا  رب  يدب  تواقش و  تفرگ و  ار 

(19  ) هغالبلا جهن  رد  ناسنا  شنیرفآ  یتفگش 

ص:19

 . هرقب  / 34 - 1
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...درمش تسَپ  ار  كاخ  زا  ناسنا  شنیرفآ 

ات : » دومرف داد و  تلهم  وا  هب  اه  هدـعو  ققحت  و  شیامزآ ، ندـش  لماک  يارب  و  یهلا ، مشخ  هب  ناطیـش  ندوب  راوازـس  يارب  دـنوادخ 
«. يا هدش  هداد  تلهم  زیخاتسر  زور 

ناطیش و زا  ار  وا  دیشخب و  نامأ  نمأ و  ار  وا  هاگیاج  .دوب  اراوگ  نآ  رد  یگدنز  هک  داد  نکـسم  يا  هناخ  رد  ار  مدآ  دنوادخ  سپس 
.دناسرت وا  ینمشد 

هیلع مدآ  سپ  .دـیزرو  تداسح  ناکین  اـب  وا  ینیـشن  مه  تشهب و  رد  مدآ  یگدـنز  زا  هک  ّتلع  نادـب  داد ، بیرف  ار  وا  ناطیـش  سپ 
بیرف هک  درک ، لیدبت  سرت  هب  ار  دوخ  يداش  تخورف و  ناطیـش  رادیاپان  ياه  هتفگ  هب  ار  راوتـسا  ِمزع  و  دیدرت ، هب  ار  نیقی  مالـسلا 

تخاس و يراج  وا  نابز  رب  تمحر  هملک  دوشگ و  مدآ  يور  رب  ار  هبوت  ِرَد  ناحبس  يادخ  هاگ  نآ  .دروآ  ینامیشپ  وا  يارب  ندروخ 
دنک و جاودزا  ات  دروآ ، دورف  تالکشم ، اه و  شیامزآ  هناخ  نیمز  هب  ار  مدآ  هاگ  نآ  .داد  ار  تشهب  هب  تشگزاب  هدعو  وا  هب 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 20)

ص:20
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(1) «. دیزگرب یناربمایپ  وا  نادنزرف  زا  ناحبس  يادخ  و  دروآ ، دیدپ  ینادنزرف 

هب ات  دروآ ؟ دیدپ  وت ، رد  وت  ياه  فالغ  مِحَر و  ياه  یکیرات  رد  ار  وا  ادخ  هک  تسین  دـنب  مین  نوخ  هفطن و  نامه  ناسنا ، رگم  »... 
ریگارف و یلد  ار  وا  سپس  دیدرگ ، هدیسر  یناوجون  ات  هدش  رتگرزب  رتگرزب و  دش ، راوخریش  یکدوک  سپـس  دمآرد ، نینج  تروص 
، دیـسر لامک  ّدح  رد  یناوج  هک  هاگ  نآ  دزیهرپب و  اه  يدب  زا  و  دنک ، كرد  ار  اه  تربع  ات  دومرف  اطع  انیب  یمـشچ  و  ایوگ ، ینابز 
و دش ، قرغ  یتسرپاوه  رد  داهن ، ماگ  ههاریب  رد  و  دنادرگ ، ادخ  زا  يور  و  درک ، زاغآ  یـشک  ندرگ  دنام ، راوتـسا  شیوخ  ياپ  رب  و 

 ! دیآ شیپ  یتبیصم  درادنپ  یمن  زگره  دش ، ایند  ینامداش  تسمرس  و  درک ، ناوارف  شالت  ایند  ياه  تّذل  ندروآ  تسد  هب  يارب 

(21  ) هغالبلا جهن  رد  ناسنا  شنیرفآ  یتفگش 

ص:21

 . ص 37 خ 1 ، یتشد ، همجرت  هغالبلا  جهن  - 1
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ِلد رد  هک  ار  وا  دـیابر ، یم  ار  وا  گرم  هزور ، دـنچ  شیاـمزآ  نیا  رد  رورغم  تسمرـس و  ناـهگان  درادـن ، ینتورف  اوقت  ساـسا  رب  و 
كرت هک  ار  تابجاو  زا  هچنآ  و  تسا ، هدرواین  تسد  هب  یـضوع  هداد  تسد  زا  هک  ار  هچنآ  هدرک و  یگدـنز  یکدـنا  اـه ، یتخبدـب 

یم ینارگن  يرادـیب و  اب  اه  بش  و  ینادرگرـس ، تریح و  رد  اهزور  تفرگارف ، ار  وا  گرم  درد  هک  درواین ، اج  هب  ار  شیاضق  درک ،
(1) دننارذگ .»

تخـس و نیریـش ، روش و  كاخ  زا  یبیکرت  زاغآ ، رد  نایمدآ  اریز  تسا ؛  نانآ  تشرـس  ینوگانوگ  مدرم ، نایم  ياه  توافت  ّتلع  »
.دنتوافتم رود و  مه  زا  نآ  يرود  هزادنا  هب  کیدزن و  مه  اب  ناشکاخ  ندوب  كرد  نازیم  هب  نانآ  سپ  دندوب ، مرن ،

يور و تشز  یکی  تّمه ، مک  تماق و  دنلب  يرگید  درخ ، مک  يورابیز و  یکی 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 22)

ص:22

 . ص 139 خ 83 ، یتشد ، همجرت  هغالبلا  جهن  - 1
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يرگید نآ  و  لقع ، هتفـشآ  بلق و  شوخ  يرگید  قالخادـب ، تشرـس و  كاپ  یکی  رکف ، شوخ  تماق و  هاتوک  يرگید  راـکوکین ،
(1) تسا .» هاگآ  لد  يرونخس 

ناسنا شنیرفآ  عوضوم 

رد کنیا  دوب و  رفیک  شاداپ و  یسرباسح و  يارب  زیخاتسر  هناتـسآ  رد  هرابرگد  شنیرفآ  گرم و  تایح و  زا  نخـس  شیپ  تایآ  رد 
: دیامرف یم  دروم  نیا  رد  هتخادرپ و  ناسنا  شنیرفآ  هب  نآرق  تایآ  نیا 

ٍلاْصلَص ْنِم  َناْسنِْإلا  َ-ا  نْقَلَخ ْدََقل  َو 

.میدیرفآ دهد  یم  ادص  يزیچ  اب  دروخرب  ماگنه  هب  هک  يا  هدیکشخ  كاخ  زا  ار  ناسنا  ام  و 

(23  ) ناسنا شنیرفآ  عوضوم 

ص:23

 . یتشد خ 234 ص 471 همجرت  هغالبلا  جهن  - 1
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زا ار  ناسنا  ادخ  هک  تسا  نیا  روظنم  كاّحَـض »  » رواب هب  اّما  تسا ، هیآ  ریـسفت  رد  ساّبع » ْنبِا   » هلمج زا  نارـسفم  رتشیب  هاگدـید  نیا 
.دروآ دیدپ  دوب  طولخم  گیر  هب  هک  کشخ  یکاخ 

.دیرفآ وبدب  یکاخ  زا  ار  ناسنا  ادخ  هک : تسا  نیا  روظنم  یئاسَک »  » و دِهاُجم »  » رواب هب  و 

.ٍنُونْسَم ٍإَمَح  ْنِم 

ْنبِا  » .دـش هدـیرفآ  مدآ  تروص  هنوگ  ناـمه  تسرد  دوش ، هتخیر  بلاـق  هب  هرقن  ـالط و  بوذ  ناـسب  هک  ّریغتم  گـنر و  هریت  لـگ  زا 
.دش هدیرفآ  طوبرم  كاخ  زا  هک  تسا  نیا  روظنم  دیوگ : یم  ساّبع »

.رّوصم كاخ  زا  هیَوَبیس »  » هاگدید زا  و 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 24)

ص:24
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(1): َنیِدِجاس َُهل  اوُعَقَف  یِحوُر  ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  ُُهْتیَّوَس َو  اذِإَف 

.دییآرد هدجس  هب  شربارب  رد  مدیمد ، وا  دبلاک ] رد [  دوخ  حور  زا  مدرک و  تسرد  مدیشخب و ] نزاوت  ار [  نآ  هک  یماگنه  سپ 

: دیازفا یم  ثحب  دروم  هیآ  رد 

ُُهْتیَّوَس اذِإَف 

...مدیشخب نزاوت  ار  شا  هرهچ  هک  یماگنه  يا  هراپ  رواب  هب...دیدرگ  لماک  دش و  مامت  وا  شنیرفآ  هک  یماگنه  سپ 

یِحوُر ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  َو 

...مدیمد نآ  دبلاک  رد  دوخ  حور  زا  و 

(25  ) ناسنا شنیرفآ  عوضوم 

ص:25

 . رجح  / 29 - 1
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نداد ناشن  روظنم  هب  نایب  نیا  هک  دزاس ، یم  ناونع  دوخ  حور  زا  دنک و  یم  هفاضا  دوخ  كاپ  تاذ  هب  ار  ناسنا  حور  هفیرـش  هیآ  رد 
.تسا ناسنا  رابهوکش  تیعقوم  الاو و  ماقم 

«. دییآرد هدجس  هب  شربارب  رد  هاگ  نآ  َنیِدِجاس : َُهل  اوُعَقَف  »

«. دندرک هدجس  وا ] ربارب  رد  هرسکی [  ادخ [ نامرف  هب  ناگتشرف [  سپ   (1): َنوُعَمْجَأ ْمُهُّلُک  ُهَِکئالَْملا  َدَجَسَف  »

: دیامرف یم  ثحب  دروم  هیآ  رد 

«. دندمآرد هدجس  هب  وا  ربارب  رد  هرسکی  ادخ  نامرف  هب  ناگتشرف  سپ  : َنوُعَمْجَأ ْمُهُّلُک  ُهَِکئالَْملا  َدَجَسَف  »

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 26)

ص:26

 . رجح  / 30 - 1
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.دنک نایب  رت  يوق  رتهب و  ار  عوضوم  ات  تسا  هدمآ  دیکأت  ود  هیآ  نیا  رد  دیوگ : یم  هیآ  ریسفت  رد  هیَوَبیس » »

.تسا هدجس  رد  نانآ  ندمآ  درگ  رگنایب  َنوُعَمْجَا »  » هژاو تسا و  هدمآ  دیکأت  کی  هک  تسا  نآ  رب  دَّرَبُم »  » اّما

.تسین لاح  َنوُعَمْجَا »  » هژاو هک  ارچ  تسا ؛ رتهب  تسخن  هاگدید  دیوگ : یم  جاّجَز »  » و

« . دشاب ناگدننک  هدجس  اب  هک  نیا  زا  دز  زاب  رس  هک  سیلبا  زج   (1): َنیِدِجاّسلا َعَم  َنوُکَی  ْنَأ  یبَأ  َسِیْلبِإ  ّالِإ  »

: دیازفا یم  دروم  نیا  رد  نخس  همادا  رد 

(27  ) ناسنا شنیرفآ  عوضوم 

ص:27

 . رجح  / 31 - 1
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هناتسآ رد  ادخ و  هاگراب  ربارب  رد  مدآ  مارتحا  هب  دشاب و  ناگدننک  هدجس  هارمه  هب  هک  دز  زاب  رـس  دیزرو و  يراددوخ  سیلبا  اهنت  و 
.دراذگ هدجس  هب  رس  وا 

رگید میدروآ و  ار  اه  هاگدـید  هَرََقب  هروس  رد  نایّنج ، زا  ای  دوب  ناگتـشرف  زا  هک  سیلبِا »  » تیهاـم دروم  رد  هک  ددرگ  یم  يروآداـی 
(1) .تسین ثحب  رارکت  هب  يزاین 

»؟ یتسین ناگدننک  هدجس  زا  هک  تسا  هدش  هچ  ار  وت  سیلبا ، يا  دومرف : ادخ ]  ] (2): َنیِدِجاّسلا َعَم  َنوُکَت  ّالَأ  ََکل  ام  ُسِیْلبِإ  ای  َلاق  »

؟ تشاد زاب  ینک  هدجس  هک  نیا  زا  ار  وت  زیچ  هچ  هک : تسا  نیا  روظنم  دیوگ  یم  جاّجَز » »

، دومرف ریقحت  داد و  رارق  تساوخزاب  تناها و  دروم  ار  وا  ادخ  نایب  نیا  اب 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 28)

ص:28

 . هرقب  / 38 30 - 1
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(1) .ِنوُمِّلَُکت اهیف َو ال  اُوئَسْخا  َلاق  دیامرف : یم  تخب  هریت  نایخزود  دروم  رد  يرگید  هیآ  رد  هک  هنوگ  نامه  تسرد 

! دییوگم نخس  نم  اب  دیوش و  مگ  شتآ  شکرس  ياه  هلعش  نآ  رد  دیورب و 

فیلکت هماگنه  هب  وا  كاپ  تاذ  هک  ارچ  وا ، دوخ  هن  دـنتفگ ، سیلبا  هب  ادـخ  ناگداتـسرف  زا  يا  هراپ  ار  راتفگ  نیا  جاّـجَز »  » رواـب هب 
.دیوگ یمن  نخس  هطساو  هلیسو  هب  زج  نانآ  اب  فّلکم ، تادوجوم 

(2): ٍنُونْسَم ٍإَمَح  ْنِم  ٍلاْصلَص  ْنِم  ُهَتْقَلَخ  ٍرَشَِبل  َدُجْسَِأل  ْنُکَأ  َْمل  َلاق  »

« . منک هدجس  يا  هدیرفآ  كانیوب  هایس و  ینجل  زا  هتفرگرب و ] کشخ [  یلگ  زا  ار  وا  وت  هک  يرشب  يارب  هک  متسین  نینچ  نم  تفگ :

(29  ) ناسنا شنیرفآ  عوضوم 

ص:29

 . نونمؤم  / 108 - 1
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« . يا هدش  هدنار  وت  هک  ور  نوریب  تیعقوم [ هاگیاج و  نیا [  زا  سپ  دومرف : ادخ ]  ] (1): ٌمیِجَر َکَّنِإَف  اْهنِم  ْجُرْخاَف  َلاق  »

زا ار  وا  هک  یناسنا  ربارب  رد  هک  تسین  نم  هدنبیز  اراگدرورپ ، داد : خساپ  يروآ  مرش  یخاتسگ  اب  رورغرپ ، شکرـس و  دوجوم  نآ  و 
 . تسا رتشیب  نم  تفارش  مرترب و  وا  زا  نم  هک  ارچ  مروآ ؛ دورف  هدجس  رس  يا ، هدیرفآ  يا  هدش  نوگرگد  وبدب و  کشخ و  لگ 

هب لامک  تمارک و  تمظع و  رایعم  كالم و  يرترب و  تفارـش و  هک  درب  دای  زا  تلفغ ، رورغ و  ماد  هب  ندمآ  راتفرگ  اب  ناس  نیدب  و 
.يرهاظ ياه  شزرا  هشیر و  لصا و  هب  هن  تسا و  هنادنسپادخ  هنالداع و  هتسیاش و  درکلمع  هدیقع و  هشیدنا و 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 30)

ص:30
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: هک دمآ  مایپ  درک و  طوقس  شیوخ  هاگیاج  تیعقوم و  زا  هک  دوب  رورغ  یشکرس و  نیا  هب  ندمآ  راتفرگ  رطاخ  هب  و 

.ٌمیِجَر َکَّنِإَف  اْهنِم  ْجُرْخاَف  َلاق 

.یتسه ادخ  هاگراب  هدش  هدنار  وت  هک  ارچ  وش ؛ نوریب  ابیز  توارطرپ و  تشهب  زا  تسا  نینچ  هک  کنیا 

.ور نوریب  نامسآ  زا  يدرک  یخاتسگ  نینچ  هک  کنیا  هک  تسا  نیا  روظنم  دیوگ : یم  ملْسُموبَا » »

سپ نآ  زا  دـنک و  یگدـنز  اـهایرد  رد  ددرگ و  جراـخ  نیمز  زا  هلیـسو  نیدـب  ناطیـش  هک  تسا  نیا  روظنم  رگید ، یخرب  رواـب  هب  و 
.تسا عونمم  ياج  رد  دزد  دورو  ناسب  نیمز  هب  وا  دورو 

روظنم تسا و  هدش  راسگنس  موهفم  هب  میجَر »  » هژاو هک  تسا  نآ  رب  یئاّبُج » »

(31  ) ناسنا شنیرفآ  عوضوم 

ص:31
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اهنآ هلیسو  هب  اه  ناطیش  هک  ییاه  باهش  هلیسو  هب  يدرگ ، زاب  نامسآ  هب  یهاوخب  هرابرگد  رگا  ناطیـش ! يا  ناه  هک : تسا  نیا  هیآ 
.دش (1) یهاوخ  راسگنس  دنریگ ، یم  رارق  فده 

«. میدیرفآ هریت  یلگ  زا  يا  هدیکچ  زا  ار  ناسنا  ام  نامگ ، یب  (2) و   : ٍنیط ْنِم  ٍَهلالُس  ْنِم  َناْسنِْالا  اَنْقَلَخ  ْدََقلَو  »

(3)« ٍنیکَمٍرارَق ِیف  ًهَفُْطن  ُهاْنلَعَج  َُمث  »

.میداد رارق  راوتسا  یهاگیاج  رد  يا  هفطن  تروص ] هب   ] ار وا  هاگنآ 

ًاماظِع َهَغْضُْملا  اَنْقَلَخَف  ًهَغْضُم  َهَقَلَْعلا  اَنْقَلَخَف  ًهَقَلَع  َهَفْطُّنلا  اَنْقَلَخ  َُّمث  »

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 32)

ص:32
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(1)« َنیِقلاْخلا ُنَسْحَا  ُهَّللا  َكَراَبَتَف  َرَخَآ  ًاْقلَخ  ُهانْأَْشنَا  َُّمث  ًامَْحل  َماظِْعلا  اَنْوسَکَف 

و میتخاس ؛ رادیدپ  یتشوگ  هراپ  تروص  هب  ار  هتسب  نوخ  نآ  نآ ، یپ  زا  و  میدروآرد ؛ يا  هتـسب  نوخ  تروص  هب  ار  هفطن  نآ  سپس 
اب  ] ماجنارـس و  میدناشوپورف ؛ یتشوگ  اهناوختـسا  نآ  رب  ، نآ زا  سپ  میدـینادرگ ؛ ییاهناوختـسا  ار  تشوگ  هراپ  نآ  دـعب ، هلحرم  رد 

نیرتوـکین هـک  ییادـخ  نآ  تـسا  [ هتــسجخ و   ] تـکرب اـب  سپ  مـیدروآ ؛ دـیدپ  رگید  يا  هدـیرفآ  تروـص  هـب  ار  وا  حور ] ندــیمد 
.تسا ناگدننیرفآ 

.دوش یم  هتفرگ  هدیزگرب و  يزیچ  زا  هک  تسا  يا  هراصع  هصالخ و  َهلالُس :» »

.دوش یم  هتفگ  رایسب  بآ  هب  هاگ  تسا و  كدنا  بآ  موهفم  هب  لصا  رد  هفُطن :» »

.دشاب یم  مِحَر » » روظنماجنیارد هک  « نما هاگرارق  »و« راوتسا هاگیاج  «:» نیکَمرارَق »

(33  ) ناسنا شنیرفآ  عوضوم 

ص:33
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؟  تسیچ حور 

 : وگب دـننک ،  یم  لاؤس  حور »  هراـبرد «  وـت  زا   (1): ًالیلَق ّـِالا  ِْملِْعلا  َنِم  ُْمتیتُوا  اـم  ّیبَر َو  ِْرمَا  ْنِم  ُحوُّرلا  ِلـُق  ِحوُّرلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  «َو 
. »؟ تسا هدشن  هداد  امش  هب  شناد  زا  یکدنا  زج  تسا و  نم  راگدرورپ  نامرف  زا  حور 

 ، تغل رد  حور  ینعم  هب  تسخن  ام  دنا و  هتفگ  رایسب  نخس  هیآ  نیا  ریسفت  حور و  ینعم  نوماریپ  لاح  هتشذگ و  رد  گرزب  نارـسفم 
 : میزادرپ یم  تسا  هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایاور  هیآ و  ریسفت  هب  دعب  نآرق و  رد  نآ  لامعتسا  دراوم  هب  سپس 

زا ود  ره  داب )  حیر (  حور و  هک  دـنا  هدرک  حیرـصت  یـضعب  تسا ،  ندـیود »  و «  سفَن »  ینعم «  هب  لصا  رد  تغل  رظنزا  حوُر »   » 1
رگا تسا و  هدش  قتشم  ینعم  کی 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 34)

ص:34
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ادیپان ینیرفآ و  تایح  كرحت و  رظن  زا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  هدـش  هدـیمان  مان  نیا  هب  تسا  يدرجم  لقتـسم  رهوگ  هک  ناسنا  حور 
 . يوغل ینعم  رظن  زا  نیا  تسا ،  داب  سفن و  نوچمه  ندوب 

 : تسا عونتم  رایسب  نآرق  رد  نآ  لامعتسا  دراوم   2

َْنب یَسیع  اْنیَتا  َو  هرقب «  هیآ 253 /  دننام  هدرک ،  یم  تیوقت  ناشتلاسر  ماجنا  رد  ار  ناربمایپ  هک  تسا  یـسدقم  حور  ینعم  هب  یهاگ 
هدومن تیوقت  سْدـُقلا  حور  اب  ار  وا  میدادرارق و  میرم  نب  یـسیع  رایتخا  رد  نشور  لیالد  ام  ِسُدـُْقلا :  ِحوُِرب  ُهانْدَّیَا  ِتاـنِّیَْبلا َو  َمَیْرَم 

 « . میا

َنامیِْالا َو ُمِِهبُوُلق  یف  َبَتَک  َِکئلُوا  هلداجم «  هیآ 22 /  دننام  هدش ،  قالطا  دنک  یم  تیوقت  ار  نانمؤم  هک  یهلا  يونعم  يورین  هب  هاگ 
 « . تسا هدرک  ناشدییأت  یهلا  حور  هب  هتشون و  ناشبلق  رد  ار  نامیا  ادخ  هکدنتسه  یناسکاه  نآ  ُْهنِم :  ٍحوُِرب  ْمُهَدَّیَا 

(35 ( ؟  تسیچ حور 

ص:35
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ُحوُّرلا ِِهب  َلََّزن  ءارعـش «  دـننام 193 و 194 /  هدـش ،  فیـصوت  نیمَا »  ناونع «  اب  هدـمآ و  یحو »  صوصخم  هتـشرف  ینعم «  هب  ینامز 
 «. یشاب ناگدننکراذنازاات  درک  لزانوت  بلقرب  ْنیمَْالا  ُحوُر  ار  نآرق  نیا  َنیرِْذنُْملا : َنِم  َنوُکَِتل  َِکْبلَق  یلَع  ُنیمَْالا 

ِنْذِِاب اهیف  ُحوُّرلا  ُهَِکئالَْملا َو  ُلَّزَنَت  دننام «  هدمآ ،  ناگتشرف  زا  رترب  یقولخم  ای  ادخ  صاخ  ناگتشرف  زا  یگرزب  هتشرف  ینعم  هب  هاگ  و 
أبن /38 رد (  و  دـنوش »  یم  لزان  روما  ریدـقت  يارب  ناشراگدرورپ  ناـمرف  هب  حور ، ناگتـشرف و  ردـق  بش  رد  (1) ٍْرمَا : ِّلُـک  ْنِم  ْمِهِّبَر 

 « . دننک یم  مایق  فص  کی  رد  ناگتشرف  حور و  زیخاتسر  زور  رد  اّفَص : ُهَِکئالَْملا  ُحوُّرلا َو  ُموُقَی  َمْوَی  میناوخ «: یمزین  (

َْکَیِلا اْنیَحْوَا  َِکلذَک  َو  دننام «  تسا  هدمآ  ینامسآ  یحو  ای  نآرق  ینعم  هب  هاگ  و 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 36)

ص:36
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 « . تسا ام  نامرف  زا  هک  یحور  میداتسرف ،  وت  يوس  هب  یحو  هنوگ  نیا   (1) انِْرمَا :  ْنِم  احوُر 

ْنِم ِهیف  َخَـفَن  ُهاّوَس َو  َُّمث  میناوخ « :  یم  مدآ  شنیرفآ  تایآ  رد  هک  ناـنچ  تسا ،  هدـمآ  یناـسنا  حور  ینعم  هب  مه  یناـمز  هرخـالاب  و 
 «. دیمد نآ  رد  دوخ  حور  زا  دیشخب و  ماظن  ار  مدآ  سپس   (2) ِهِحوُر :

رد محور  زا  مدیشخب و  ماظن  ار  مدآ  شنیرفآ  هک  یماگنه   (3) َنیدِجاس :  َُهل  اوُعَقَف  یحوُر  ْنِم  ِهیف  ُتْخَفَن  ُُهْتیَّوَس َو  اذِاَف  نینچ «  مه  و 
 « . دینک هدجس  وا  يارب  مدیمد  وا 

(37 ( ؟  تسیچ حور 

ص:37
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لاؤس نآزا  واکجنک  یعمج  هک  تسا  حور  مادک  نیا  تسیچ ؟  ثحب  دروم  هیآ  رد  حور  زا  روظنم  هک  تسا  نیا  رد  نخس  نونکا   3
. » ؟  دیرادن یمک  شناد  زج  امش  تسا و  نم  راگدرورپ  رما  زا  حور  دومرف « :  اه  نآ  خساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندرک و 

 ، دندرک لاؤس  یمدآ  حور  تقیقح  زا  ناگدـننک  شـسرپ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  نآ  جراخ  هیآ و  رد  دوجوم  نئارق  عومجم  زا 
یم همـشچرس  نآ  زا  ام  تیلاعف  تردق و  مامت  تسا و  ام  فرـش  نیرترب  دزاس و  یم  ادـج  تاناویح  زا  ار  ام  هک  یمیظع  حور  نیمه 
یم هار  تادوجوم  قاـمعا  هب  میفاکـش و  یم  ار  مولع  رارـسا  میهد ،  یم  رارقدوخ  هاـگنالوج  ار  نامـسآ  نیمز و  شکمک  هب  دریگ و 

؟  تسیچ شنیرفآ  ملاع  هبوجعا  نیا  تقیقح  دننادب  دنتساوخ  یم  میبای ، 

یکیزیف صاوخ  هدامرب و  مکاح  لوصا  زاریغ  نآ  رب  مکاح  لوصا  دراد و  هدام  نامتخاس  اب  ریاغم  ینامتخاس  حور ،  هک  اـج  نآ  زا  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا ، نآ  ییایمیش  و 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 38)

ص:38
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 « . دراد زیمآرارسا  یتقلخ  ینعی  تسا  رما  ملاع  زا  حور ،  دیوگب « :  ینعمرپ  هاتوک و  هلمج  کی  رد  دوش  یم  رومأم 

هچ نیاربانب  تسا ،  زیچان  مک و  رایـسب  شناد  ملع و  زا  امـش  هرهب  دنک ،  یم  هفاضا  دننکن ،  بجعت  خساپ  نیا  زا  هک  نیا  يارب  سپس 
؟  تسا رت  کیدزن  امش  هب  زیچ  همه  زا  دنچره  دیسانشن ،  ار  حور  ياهزار  هک  یتفگش  ياج 

ْنِم ٌْقلَخ  ُحوُّرلا  امَّنِا  دومرف « :  ُحوُّرلا »  ِنَع  َکَنُولَئْسَی  هیآ «  ریسفت  رد  هک  هدش  لقن  نینچ  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  یشایع  ریسفت  رد 
 ، دراد توق  تردق و  ییانیب و  تسا  دنوادخ  تاقولخم  زا  حور  َنینِمْؤُْملاَو :  ِلُسُّرلا  ِبُوُلق  یف  ُُهلَعْجَی  ٌدییْأَت ،  ٌهَُّوق َو  ٌرََـصب َو  َُهل  هِْقلَخ ، 

رارق نانمؤم  ناربمغیپ و  ياه  لد  رد  ار  نآ  ادخ 

(39 ( ؟  تسیچ حور 

ص:39
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(1)  « . دهد یم 

توکلم و ملاع  زا  حور  ِهَرْدُْقلا :  َنِم  ِتوُکَلَْملا  َنِم  َیِه  دومرف « :  هک  هدش  لقن  راوگرزب  ماما  ود  نآ  زا  یکی  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
(2) تسا »  دنوادخ  تردق  زا 

ناگتـشرف هب  تراگدرورپ  هک  یماگنه  روایب  رطاخ  هب  (3)  : ٍنُونْـسَم ٍأَمَح  ْنِم  ٍلاْصلَـص  ْنِم  ارََـشب  ٌِقلاخ  ّینِا  ِهَِکئالَْمِلل  َکُّبَر  َلاق  ِْذا  «َو 
« . منک یم  قلخ  دوب  هدش  هتفرگ  ییوبدب  لِگ  زا  هک  يا  هدیکشخ  لِگ  زا  ار  رشب  نم  تفگ :

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 40)

نآ راک  هک  یماگنه   (4): َنیدِجاس َُهل  اوُعَقَف  یحوُر  ْنِم  ِهیف  ُتْخَفَن  ُُهْتیَّوَس َو  اذِاَف  »

ص:40

 . هحفص 216 دلج 3 ،  نیلقثلارون ، »  زا «  لقن  هب  ص 147  ج 12 ، ناوج ، ریسفت  - 1
 . هحفص 1443 دلج 2 ،  هجام ، »  نبا  ننس  زا «  لقن  هب  ص 147  ج 12 ، ناوج ، ریسفت  - 2

 . رجح  / 28 - 3
 . رجح  / 29 - 4
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«. دینک هدجس  وا  يارب  یگمه  مدیمد  گرزب )  هتسیاش و  حور  کی  دوخ (  حور  زا  وا  رد  مدیناسر و  نایاپ  هب  ار 

 « ادخ حور  و «  هریت »  لِگ  » 

تمظع و يالعا  ّدح  رد  یکی  هک  هدـش  هدـیرفآ  فلتخم  زیچ  ود  زا  ناسنا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  هیآ  نیا  زا  هک  نیا  بلاج 
 . شزرا رظن  زا  یندا  ّدح  رد  ارهاظ  يرگید 

دای نآ  زا  ادخ  حور  ناونع  هب  هک  يزیچ  ار  وا  يونعم  هبنج  دهد و  یم  لیکـشت  نجل )  گنر (  هریت  يوبدب  لِگ  ار  ناسنا  يدام  هبنج 
 . تسا هدش 

رایـسب یحور  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  تسا و   « یفیرـشت هفاضا  حالطـصا «  هب  ادخ  هب  حور  هفاضا  حور و  هن  دراد و  مسج  هن  ادخ  هتبلا 
هدیمد ناسنا  دبلاک  رد  تمظعرپ 

(41 « ) ادخ حور   » و هریت » لِگ  »

هام دنناوخ و  یم  هّللا »ِ   ُْتَیب  شتمظع «  رطاخ  هب  ار  هبعک  هناخ  هک  هنوگ  نامه  هدش ، 

ص:41
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تسا الاب  ردق  نآ  ناسنا  نیا  يدوعـص  سوق  لیلد  نیمه  دنمان و  یم  ادخ )  هام  هّللا ( »ِ   ُرْهَـش  شتکرب «  رطاخ  هب  ار  ناضمر  كرابم 
ْمُه َْلب  دش «  دهاوخ  رت  نییاپ  مه  نایاپراهچ  زا  هک  تسا  نییاپ  ردـق  نآ  شیلوزن  سوق  دـنیبن و  ادـخ  زج  هک  دـسر  یم  ییاج  هب  هک 

 . تسا قولخم  نیا  هداعلا  قوف  تیمها  رب  لیلد  دوخ  یلوزن »  و «  يدوعص »  سوق  نایم «  دایز  هلصاف  نیا  و  ُّلَضَا » 

« . دندرک هدجس  ءانثتسا  نودب  یگمه و  ناگتشرف  ( 1 :) َنوُعَمْجَا ْمُهُّلُک  ُهَِکئالَْملا  َدَجَسَف  »

« . دشاب ناگدننک  هدجساب  هک  نیا  زا  درک  ابا  هک  سیلبا  زج  ( 2 :) َنیدِجاّسلا َعَم  َنوُکَی  ْنَا  یبَا  َسیْلبِا  ِّالا  »

 . رجح  / 30 1

 . رجح  / 31 2

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 42)
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« . یتسین ناگدننک  هدجس  اب  ارچ  سیلبا  يا  دومرف :  دنوادخ )   ) (1): َنیدِجاّسلا َعَم  َنوُکَت  ّالَا  ََکلام  ُسیْلبِا  ای  َلاق  »

يا هدیکـشخ  كاخ  زا  ار  وا  هک  يرـشب  يارب  زگره  نم  تفگ :   (2): ٍنُونْسَم ٍأَمَح  ْنِم  ٍلاْصلَص  ْنِم  ُهَتْقَلَخ  ٍرَشَِبل  َدُجْـسَِال  ْنُکَا  َْمل  َلاق  »
« . درک مهاوخن  هدجس  يا  هدیرفآ  تسا  هدش  هتفرگ  ییوبدب  لِگ  زا  هک 

(43 « ) ادخ حور   » و هریت » لِگ  »
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مود لصف 

همدقم

یتح بط و  قـالخا ، خـیرات ، یـسانش ، هعماـج  یـسانش ، ناور  دریگ : یم  رارق  نوگاـنوگ  مولع  عوضوم  فلتخم ، تاـهج  زا  ناـسنا 
ثحب هب  اج  نیا  رد  ام  .دهد  یم  رارق  ثحب  دروم  یصاخ  رظن  زا  ار  ناسنا  دوجو  کی ، ره  هک  دنتسه  یمولع  يژولویب ، يژولویزیف و 

یم وگتفگ  نآ  هب  ندیـسر  هار  ییاهن و  لامک  هرابرد  و  ریذپ : لامک  تسا  يدوجوم  ناسنا  هک  رظن  نیا  زا  میزادرپ  یم  ناسنا  هرابرد 
هدش هداهن  یلصا  فده  هب  لوصو  ریـس و  يارب  ام  ترطف  رد  هک  یلماوع  نتفای  شیوخ و  دوجو  رد  لمأت  هار  زا  میـشوک  یم  مینک و 

نارگید اب  ار  ام  دوجو  هک  یطباور  نینچ  مه  و  دراد ، دوجو  یناسنا  دـنلب  ياه  ناـمرآ  يوس  هب  هک  ییاـه  شـشک  نتخانـش  و  تسا ،
ار دوخ  اه  نآ  تیوقت  میکحت و  هار  رد  ششوک  اه و  نآ  زا  هدافتسا  اب  هک  دهد  یم  ناکما  ام  هب  ددنویپ و  یم 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 44)
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تاـناکما ینورد و  ياـهورین  زا  رتـهب  هچره  رتـشیب و  هـچره  يرادرب  هرهب  هار  میزاـس ، رت  هداـمآ  لـماکت  یقرت و  يارب  رتدـنمورین و 
نارگید دوخ و  لماکت  هار  رد  یماگ  لاـعتم ، يادـخ  يراـی  هب  هک  میـسانشب ؛  یقیقح  تداعـس  لاـمک و  هب  ندیـسر  يارب  ار  ینوریب 

.میرادرب

زا تسا  ترابع  نآ  هدـیاف  فدـه و  و  ریذـپ .» لامک  تسا  يدوجوم  هک  رظن  نیا  زا  ناسنا   » زا تسا  ترابع  ثحب  عوضوم  نیاربانب ،
نتخانشزاب يارب  شیوخ  ِینورد  ياه  شنیب  ِیسررب   » زا تسا  ترابع  نآ  بولـسا  و  نآ .» هب  ندیـسر  هار  یقیقح و  لامک  نتخانـش  »

و دنک ، یم  کمک  نآ  هب  ندیـسر  هار  رد  ار  ام  هک  یلماوع  و  هدـش ، هداهن  لامک  يارب  ام  دوجو  رد  هک  ییاه  شـشک  اه و  تساوخ 
ندیسر عناوم  نایامنهار و 

(45  ) همدقم
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عبانم زا  هدافتـسا  اب  یلقع  هداس  لیالد  نآرق و  تایآ  زا  رتشیب  هدـش  یعـس  بلطم  تاـبثا  يارب  (1)و  مینک .» یم  یفرعم  ار  لـماکت  هب 
 . منک هدافتسا  مومع  مهف  حطس  ربتعم و 

( ناسنا تقلخ  فده   ) لماکت ثحب  اب  هطبار  رد  نآرق  فلتخم  تایآ 

اِهب َنوُعَمْـسَی  ٌناذاَء ال  ْمَُهل  اِهب َو  َنوُرِْـصُبی  ٌُنیْعَا ال  ْمَُهل  اـِهب َو  َنوُهَقْفَی  ـال  ٌبُوُلق  ْمَُهل  ِْسنِْـالا  ِّنِْجلا َو  َنِم  اریثَک  َمَّنَهَِجل  اـنْأَرَذ  ْدََـقل  «َو 
خزود يارب  ار  سنا  نج و  زا  يرایسب  هورگ  ملسم  روط  هب   (2): َنُولِفْغلا ُمُه  َِکئآلُوا  ُّلَضَا  ْمُه  َْلب  ِمْعنَْالاَک  َِکئآلُوا 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 46)

دنمهف و یمن  دننک و )  یمن  هشیدنا  نآ (  اب  هک  دنراد  یی   ( اه لقع  اه (  لد  اه  نآ  میدیرفآ ، 

ص:46
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نانیا رت  هارمگ  هکلب  دننایاپراهچ ،  نوچمه  اه  نآ  دنونش ،  یمن  نآ  اب  هک  دنراد  ییاه  شوگ  دننیب و  یمن  نآ  اب  هک  دنراد  ینامشچ 
 (« . دنهارمگ مهزاب  دنراد  تیاده  تاناکما  هنوگ  همه  هک  نیا  اب  اریز  دننالفاغ (  انامه 

نتخاـس و هدـنکارپ  ینعم  هب  لـصا  رد  یلو  تسا ،  شنیرفآ  تقلخ و  ینعم  هب  اـج  نیا  رد  عرز )  نزو  رب  ءْرَذ ( »  هّداـمزا «  اـنْأَرَذ »  » 
اج نآ  زا  و  فهک )   / 45 دننک ( »  یم  هدنکارپ  ار  نآ  اهداب  ُحایِّرلا :  ُهوُرْذَت  میناوخ «  یم  نآرق  رد  هک  نانچ  هدـمآ ،  ندومن  رـشتنم 

هدمآ زین  شنیرفآ  تقلخ  ینعم  هب  هملک  نیا  ددرگ ،  یم  نیمز  يور  رد  اه  نآ  یگدـنکارپ  راشتنا و  بجوم  تادوجوم  شنیرفآ  هک 
 . تسا

ار سنا  نج و  زا  يرایسب  ام  دیامرف « :  یم  دنوادخ  هنوگچ  هک  تسا  نیا  دیآ  یم  شیپ  اج  نیا  رد  هک  یمهم  لاکـشا  لاح  ره  رد  و 
نیا هن  رگم  میدیرفآ ، »  خزود  يارب 

(47 ( ) ناسنا تقلخ  فده   ) لماکت ثحب  اب  هطبار  رد  نآرق  فلتخم  تایآ 
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يارب اـهنت  سنا  نج و  همه  نآ  قباـطم  هـک   (1) ِنوُدـُبْعَِیل »  ّـِالا  َْسنِْـالا  َّنِْجلا َو  ُْتقَلَخ  اـم  َو  میناوـخ «  یم  رگید  ياـج  رد  هک  تسا 
نیمه هب  دهد و  یم  تقلخ  شنیرفآ و  رد  ربج  يوب  ریبعت  نیا  هوالع  هب  دنا ،  هدش  هدیرفآ  تداعس  لماکت و  یقرت و  ادخ و  شتـسرپ 

 . دنا هدرک  لالدتسا  نآ  اب  دوخ  بهذم  تابثا  يارب  يزار »  رخف  نوچمه «  ربج  بتکم  نارادفرط  زا  یضعب  تهج 

نیا خساپ  میوشن ،  رذگدوز  یحطس و  ياه  طابنتسا  راتفرگ  میهد و  رارق  یـسررب  دروم  هداد  رارق  مه  رانک  ار  نآرق  تایآ  رگا  یلو 
یقاب دارفا  هدافتـسا  ءوس  يارب  یّلحم  هک  يروط  هب  دوش  یم  هدـید  حوضو  هب  رگید  تایآ  رد  هدـش و  هتفهن  هیآ  دوخ  رد  مه  لاؤس ، 

 . دراذگ یمن 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 48)
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يارب ما  هتخاس  مهارف  هک  ار  ییاه  بوچ  نیا  زا  يدایز  تمسق  دیوگب  راجن  صخش  هک  دنام  یم  نآ  هب  تسرد  ریبعت  نیا  ًالوا :  اریز 
رد دـنملاس  مکحم و  فاص و  هک  ییاه  بوچ  شتآ ،  نتخورفا  ندـنازوس و  يارب  يرگید  داـیز  تمـسق  تسا و  اـبیز  ياـهرد  هیهت 

هنوگ ود  راجن  تقیقح  رد  مود ،  تمسق  رد  ار  هراپ  هکت  تسس و  هراوقدب و  فاصان و  ياه  بوچ  منک و  یم  فرـصم  لوا  تمـسق 
ششوک و مامت  تسا و  بوخ  رازبا  رکیپ و  رد و  نتخاس  وا  یلصا  فده  یعبت ،  فده  يرگید  یلـصا و  فده  یکی  دراد ،  فده 

يارب ار  نآ  راـچان  دروـخ ،  یمن  راـک  نیا  درد  هـب  یبوـچ  دـنیبب  هـک  یماـگنه  یلو  دوـش ،  یم  فرـصم  هار  نـیمه  رد  ار  وا  شـالت 
 . یلصا هن  تسا  یعبت  فده  نیا  دراذگ ،  یم  رانک  ندنازوس 

اه ناسنا  توافت  یلو  تسین ،  يرایتخا  رگیدـکی  اب  اه  بوچ  توافت  هک  تسا  نیا  دراد  ام  ثحب  دروم  اب  لاثم  نیا  هک  یتواـفت  اـهنت 
 . دراد و ناشدوخ  لامعا  هب  یگتسب 

(49 ( ) ناسنا تقلخ  فده   ) لماکت ثحب  اب  هطبار  رد  نآرق  فلتخم  تایآ 
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تسا اه  نآ  دوخ  رایتخا  رد 

لامعا دـهد  یم  ناشن  هک  میناوخ  یم  قوف  هیآ  رد  نایتشهب  ناّیمنهج و  هورگ  يارب  هک  تسا  یتافـص  نخـس  نیا  يارب  هاوگ  نیرتهب 
 . دشاب یم  يدنب  هورگ  نیا  همشچرس  ناشدوخ 

یگمه رایتخا  رد  ار  لماکت  تداعـس و  بابـسا  هدـیرفآ و  كاپ  ار  همه  نآرق  فلتخم  تاـیآ  حیرـص  قبط  دـنوادخ  رگید  ریبعت  هب  و 
اب یهورگ  تسا و  کـیرات  موش و  ناشماجنارـس  دـننک و  یم  خزود  دزماـن  ار  دوخ  شیوـخ  لاـمعا  اـب  یهورگ  یلو  تسا  هتـشاذگ 

 . تسا تداعس  یتخبشوخ و  ناشراک  تبقاع  دنزاس و  یم  تشهب  دزمان  ار  دوخ  دوخ ،  لامعا 

هشیدنا كرد و  نآاب  هک  دنراد  ییاه  بلق  اه  نآ  هک «  نیا  تسخن  دنک :  یم  هصالخ  هلمج  هس  رد  ار  یخزود  هورگ  تافص  سپس 
 ( . اِهب َنوُهَقْفَی  ٌبُوُلق ال  ْمَُهل  دننک (»  یمن 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 50)
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مئاـهب و نوـچمه  دـنراد و  رکفت  دادعتــسا  هـک  نـیا  اـب  ینعی  تـسا  لـقع  يورین  رکف و  حور و  ینعم  هـب  نآرق  حالطــصا  رد  بـلق 
ثداوح جیاتن  لماوع و  رد  دننک ،  یمن  رکف  دنریگ و  یمن  هرهب  تداعـس  هلیـسو  نیا  زا  لاح  نیع  رد  دنتـسین  روعـش  دقاف  نایاپراهچ 

یم اهر  ناـشدوجو  زا  يا  هشوگ  رد  هدافتـساالب  ار  یتخبدـب  هنوگ  ره  لاـگنچ  زا  ییاـهر  گرزب  هلیـسو  نیا  دـنیامن و  یمن  هشیدـنا 
 . دنزاس

یماه نآرانکزا  نایانیبان  نوچمهودنرگن  یمن  ار  قیاقح  هرهچ  اه  نآ  اب  اما  دـنراد  نیب  تقیقح  نشور و  ياه  مشچ  هک «  نیا  رگید 
(. اِهب َنوُرِْصُبی  ٌُنیْعَا ال  ْمَُهلَو   « ) دنرذگ

دنزاس یم  مورحم  قح  فرح  ندینش  زااردوخ  نارک  نوچمه  و  دنونش »  یمن  ار  قح  نانخس  ملاس ،  شوگ  نتـشاد  اب  هک «  نیا  موس 
 ( . اِهب َنوُعَمْسَی  ٌناذاَء ال  ْمَُهل  َو  ) 

هک تسا  اونـش  شوگ  انیب و  مشچ  رادـیب و  رکف  رد  نایاپراهچ  زا  یمدآ  زایتما  هک  ارچ  دـننایاپراهچ »  نوچمه  تقیقح  رد  اـه  نیا  » 
اه نآ  هنافسأتم 

(51 ( ) ناسنا تقلخ  فده   ) لماکت ثحب  اب  هطبار  رد  نآرق  فلتخم  تایآ 
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 ( . ِمْعنَْالاَک َِکئآلُوا  دنا (  هداد  تسد  زا  ار  همه 

 ( . ُّلَضَا ْمُه  َْلب  دنشاب ( »  یم  رت  تسپ  رت و  هارمگ  نایاپراهچ  زا  اه  نآ  هکلب  » 

همه ناکما  اونش  شوگ  انیب و  مشچ  ملاس و  لقع  نتـشاد  اب  اهنآ  یلو  دنتـسین ،  تاناکما  اهدادعتـسا و  نیا  ياراد  نایاپراهچ  هکارچ 
یتخبدـب دـنراذگ و  یم  هدافتـساالب  ار  اهدادعتـسا  نیا  اه  یتسپ  هب  شیارگ  یتسرپ و  اوه  رثا  رب  اما  دـنراد ،  ار  لماکت  یقرت و  هنوگ 

 . ددرگ یم  زاغآ  اج  نیمه  زا  نانآ  گرزب 

 ( . َنُولِفْغلا ُمُه  َِکئآلُوا  دننادرگرس (  یگدنز  ياه  ههاریب  رد  تهج  نیمه  هب  و  دنتسه »  يربخ  یب  لفاغ و  دارفا  اه  نآ  » 

هب یتح  اما  تسا ،  زاب  ناشیور  ربارب  رد  تداعس  ياهرد  دنشک ،  یم  دایرف  یگنشت  زا  یلو  تسا ،  ناشتسد  رانک  تایح  بآ  همـشچ 
 . دننک یمن  هاگن  نآ 

لیاسو دوخ  تسد  اب  اه  نآ  هک  دوش  یم  نشور  دش  هتفگ  الاب  رد  هچ  نآ  زا 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 52)
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هک نیا  هن  دـنهد ، یم  ردـه  هب  ار  شوگ »  و «  مشچ »  و «  لـقع »  ياـهبنارگ «  ياـه  تمعن  دـنزاس و  یم  مهارف  ار  شیوخ  یتخبدـب 
(1) .دشاب هداد  رارق  نایخزود  فص  رد  ار  اه  نآ  ارابجا  دنوادخ 

ِهّللا َنِم  ٌناوْضِر  ٍنْدَـع َو  ِتاـّنَجیف  ًهَبِّیَط  َنِکاـسَم  اـهیف َو  َنیدـِلاخ  ُراـْهنَْالا  اَِـهتْحَت  ْنِم  يرْجَت  ٍتاـّنَج  ِتاـنِمْؤُْملا  َنینِمْؤُْملا َو  ُهّللا  َدَـعَو  »
اه نآ  ناتخرد )  ریز (  زا  اهرهن  هک  هداد  هدعو  تشهب  زا  ییاه  غاب  نامیااب  نانز  نادرم و  هب  دنوادخ   (2): ُمیظَْعلا ُزْوَْفلاَوُه  َِکلذُرَبْکَا 

و اضر (  و  هتخاس )  اه  نآ  بیـصن  ندع (  ياه  تشهب  رد  يا  هزیکاپ  ياه  نکـسم  دـنام و  دـنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  دنتـسه ، يراج 
« . تسا نیمه  گرزب  يزوریپ  تسا و  رترب  اه )  نیا  همه  زا  ادخ (  يدونشخ ) 

(53 ( ) ناسنا تقلخ  فده   ) لماکت ثحب  اب  هطبار  رد  نآرق  فلتخم  تایآ 
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هملک نیا  تسا ،  یـصاخ  داوم  ياقب  هاگیاج  هک  نِدـْعَم »  هب «  اذـل  تسا و  ناکم  کی  رد  ءاـقب  تماـقا و  ياـنعم  هب  تغل  رد  نْدَـع » »
نینچ هدش  هراشا  دولخ  هلأسم  هب  لبق  هلمج  رد  هک  اج  نآ  زا  یلو  دراد ،  تهابش  دولخ  اب  نْدَع »  موهفم «  نیاربانب  دوش ،  یم  قالطا 

 . دراد زایتما  تشهب  ياه  غاب  ریاس  رب  هک  تسا  راگدرورپ  تشهب  زا  یصاخ  لحم  ندع ،  تاّنج  هکدوش  یم  هدافتسا 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  یثیدـح  رد  تسا ،  هدـش  نایب  فلتخم  لاکـشَا  هب  زایتما  نیا  نارـسفم  تاملک  یمالـسا و  ثیداحا  رد 
َنیقیّدِّصلا َو َنیِّیبَّنلا َو  ٍهَثالَث  ُْریَغ  اُهنُکْـسَی  ال  ٍرََـشب ،  ِْبلَق  یلَع  ْرُطْخَی  َْمل  ٌْنیَع َو  اـهَرَت  َْمل  یتَّلا  ِهّللا  ُراد  ٌنْدَـع  دومرف « :  هک  هدـمآ  نینچ 

نآ رد  هورگ  هس  اهنت  هدرکن و  روطخ  یـسک  رکف  هب  هدـیدن و  ار  نآ  یمـشچ  چـیه  هک  تسا  راـگدرورپ  هناـخ  نآ  ندـع  ِءادَـهُّشلا : 
 ، ناربمایپ دنوش ؛  یم  نکاس 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 54)
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(1) نادیهش »  و  دندرک )  تیامح  اه  نآ  زا  قیدصت و  ار  ناربمایپ  هک  اه  نآ  ناقیّدص ( 

یتَّلا ِیتَّنَج  ُنُکْـسَی  یتامَم َو  ُتوُمَی  یتایَح َو  ایْحَی  ْنَا  ُهَّرَـس  ْنَم  هدـش « : لقن  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  لاصخ »  باتکرد « 
شتاـیح دراد  تسود  هک  یـسک  هِدـَْعب :  ْنِم  مالـسلا  مهیلع  ُهَتَّیِّرُذ  ٍِبلاـطیبَا َو  َنـْب  َِّیلَع  ِلاوـُْیلَف  ٍنْدَـع ...  ِتاـّنَج  ّیبَر ،  ُهـّللا  َِینَدَـعاو 

دیاب دوش ،  نکاس  ندع  تانج  رد  هداد ،  هدـعو  نم  هب  دـنوادخ  هک  یتشهب  رد  دـشاب و  هدوب  نم  دـننامه  زین  شگرم  نم و  نوچمه 
(2) دراد »  تسود  ار  مالسلا  مهیلع  وا  زا  دعب  نادنزرف  بلاط و  یبا  نب  یلع 

 . ثحب دروم  هیآ  لیذ  نایبلا ، »  عمجم  زا «  لقن  هب  ص 37  ج 8 ، ناوج ، ریسفت   1

(55 ( ) ناسنا تقلخ  فده   ) لماکت ثحب  اب  هطبار  رد  نآرق  فلتخم  تایآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تشهبزا  تسا  ییاه  غاب  ، ندع تانج  هکدوش  یم  نشور  ثیدح  نیازا 
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 . دش دنهاوخ  رقتسم  اه  نآ  رد  وا  ناوریپ  ناصاخ  زا  یعمج  و 

 . تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هاگیاج  ندع ،  تانج  هک  هدش  لقن  زین  یلع  زا  يرگید  ثیدح  رد  نومضم  نیا 

 ... « . ُرَبْکَا ِهّللا  َنِم  ٌناوْضِر  َو  دیامرف « : یم  هدرک و  هراشا  اه  نآ  يونعم  شاداپ  تمعن و  هب  سپس 

، وا زا  ادـخ  يدونـشخ  تیاضر و  هجوت  رطاخ  هب  ناسنا  کی  هب  هک  ار  یناحور  ساـسحا  يونعم و  تذـل  نآ  دـناوت  یمن  سک  چـیه 
اه و تمعن  تشهب و  مامت  زا  یناحور  تذل  نیا  زا  يا  هشوگ  یتح  نارـسفم ،  زا  یـضعب  هتفگ  هب  دنک و  فیـصوت  دهد ،  یم  تسد 

 . تسا رتالاب  رترب و  شنایاپ ،  یب  گنراگنر و  نوگانوگ و  بهاوم 

 ، مینک میـسرت  دوخ  رکف  رد  شدودحم ،  یناگدنز  ایند و  سفق  نیا  رد  میناوت  یمن  ار  رگید  ناهج  ياه  تمعن  زا  کی  چـیه  ام  هّتبلا 
هچ ات 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 56)
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 . يونعم یناحور و  گرزب  تمعن  نیا  هب  دسر 

رادـید زا  هک  یتذـل  ًالثم  مینک ،  مسجم  دوخ  رکف  رد  میناوت  یم  ایند  نیا  رد  ار  يدام  يونعم و  ياه  توافت  زا  یفیعـض  میـسرت  هتبلا 
کی كرد  زا  هک  یصاخ  یناحور  ساسحا  ای  دهد و  یم  تسد  ام  هب  ییادج ،  قارف و  زا  دعب  یمیمص  رایسب  نابرهم و  تسود  کی 

رد هک  يزیگنا  طاشن  یناحور  هبذج  ای  دوش و  یم  لصاح  ام  يارب  میا ،  هدوب  نآ  لابند  هب  اه  لاس  ای  اه  هام  هک  یملع  هدیچیپ  هلأسم 
تذل زا  نآ  دننام  ماعط و  اذغ و  چیه  تذل  اب  دهد ،  یم  تسد  ام  هب  بلق ،  روضح  اب  هتخیمآ  تاجانم  صلاخ و  تدابع  کی  تلاح 

 . تسین هسیاقم  لباق  يدام  ياه 

ياه تمعن  يور  اهنت  ناراکوکین ،  نانمؤم و  شاداپ  حرـش  ماگنه  هب  نآرق  دـنیوگ :  یم  هک  اـه  نآ  دوش  یم  نشور  زین  اـج  نیا  رد 
اصوصخم هک  ادخ  تیاضر  الاب  هلمج  رد  اریز  دنهابتشا ،  رد  تسین ،  يربخ  نآ  رد  يونعم  ياه  هبذج  زا  هدرک و  هیکت  يدام 

(57 ( ) ناسنا تقلخ  فده   ) لماکت ثحب  اب  هطبار  رد  نآرق  فلتخم  تایآ 
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نیا هدش و  هدرمـش  رترب  تشهب  يدام  ياه  تمعن  همه  زا  تسا ،  ادخ  يدونـشخ  زا  يا  هشوگ  هب  هراشا  هدـش ،  نایب  هرکن »  ظفل «  اب 
 . تسا اهبنارگ  شزرارپ و  يونعم  شاداپ  نآ  دح  هچ  ات  هک  دهد  یم  ناشن 

هدنامرف حور »  و «  فدص ، »  نوچمه «  مسج  تسا و  رهوگ »  دننام «  هب  عقاو  رد  حور  اریز  تسا ،  نشور  زین  يرترب  نیا  لیلد  هتبلا 
زا حور  ياه  عاعـش  مامت  لیلد  نیمه  هب  تسا  هلیـسو  مسج ،  لماکت  تسا و  ییاهن  فدـه  حور ،  لماکت  ربنامرف ،  مسج »  تسا و « 

یحور مالآ  هک  هنوگ  نامه  تسین ،  ینامسج  تاذل  اب  هسیاقم  لباق  زین  یحور  ياه  تذل  دشاب و  یم  رتراد  هنماد  رت و  عیـسو  مسج 
(1)  . تسا ینامسج  مالآ  زا  رت  كاندرد  بتارم  هب 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 58)
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ُهَلَف َِکلذ  َدَْعب  يدَتْعا  ِنَمَف  ِْبیَْغلِاب  ُُهفاخَی  ْنَم  ُهّللا  َمَْلعَِیل  ْمُکُحامِر  ْمُکیْدیَا َو  ُُهلانَت  ِدـْیَّصلا  َنِم  ْیَِـشب ٍء  ُهّللا  ُمُکَّنَُوْلبََیل  ْاُونَماَء  َنیذَّلا  اهُّیَأی  »
اه و تسد  دنیآ و )  یم  امـش  یکیدزن  هب  هک (  راکـش  يرادقم  هب  ار  امـش  دنوادخ  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   (1) ٌمیلَا ٌباذَع 

دعب سکره  دسرت و  یم  بیغ  هب  نامیا  هلیسو  هب  ادخ  زا  یـسک  هچ  دوش  مولعم  ات  دیامزآ ،  یم  دسر ،  یم  اه  نآ  هب  امـش  ياه  هزین 
«. تشاد دهاوخ  یکاندرد  تازاجم  دنک  زواجت  نآ  زا 

دزاس و هاگآ  دنتشاد  شیپ  رد  هک  ینایرج  زا  ار  مدرم  ینیب  شیپ  کی  ناونع  هب  هتساوخ  یم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  هیآ  ریبعت  زا 
دوجو هک  دوش  یم  مولعم  زین 

(59 ( ) ناسنا تقلخ  فده   ) لماکت ثحب  اب  هطبار  رد  نآرق  فلتخم  تایآ 

عون کی  نیا  تسا و  هدوب  هقباس  یب  رما  کی  اج  نآ  مدرم  سرتسد  رد  راکش  همه  نیا 

ص:59
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هتـشاد تاناویح  تشوگ  زا  اذغ  هیهت  هب  اه  نآ  هک  يزاین  هب  هجوت  اب  اصوصخم  هدـش ،  یم  بوسحم  ناناملـسم  يارب  یهلا  شیامزآ 
 ، دنا هتشاد  دمآ  تفر و  اه  نآ  درگادرگ  رد  اه و  همیخ  فارطارد  يزیگنا  هسوسو  لکـش  هب  تاناویح  نیا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دنا و 

هدوب گرزب  شیاـمزآ  کـی  تسناوت  یم  مدرم  نآ  يارب  ناـمز و  رـصع و  نآ  رد  مه  نآ  هداـمآ  ياذـغ  نینچ  زا  ّتیمورحم  لـمحت 
 . دشاب

نارگید زا  دنـسرت ،  یم  بیغ  هب  نامیا  اب  ادخ  زا  هک  يدارفا  هک  تسا  هدوب  نآ  يارب  نایرج  نیا  دیامرف :  یم  دیکأت  ناونع  هب  سپس 
 ( . ِْبیَْغلِاب ُُهفاخَی  ْنَم  ُهّللا  َمَْلعَِیل  دنوش (  هتخانش 

مینادب ات  ملعنل ( »  هب «  ریبعت  زا  روظنم  تسا  هدش  هتفگ  هرقب  هیآ 143 / لیذ  هحفص 356  هنومن ، »  ریسفت  دلج 1 «  رد  هک  روط  نامه 
شیامزآ و هلیسو  هب  دهاوخ  یم  هتسناد و  یمن  ار  يزیچ  دنوادخ  هک  تسین  نیا  نآ ،  لاثما  و  دنادب )  ادخ  ات  ملعیل ( »  ای «  ( 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 60)
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شاداپ لماکت و  يارب  یفاک  ییاهنت  هب  صاخـشا  ياه  یگدامآ  ینورد و  ياه  ّتین  اریز  میناشوپب ،  یجراخ  ققحت  لمع و  ناحتما و 
دنشاب (1) هتشاد  ار  راثآ  نیا  ات  دنوش  هدایپ  یجراخ  لاعفا  تروص  هب  دیاب  هکلب  تسین ،  رفیک  و 

سپس دیرفآ  لگ  زا  ار  امش  هک  تسا  یـسک  وا   (2): َنوُرَتْمَت ُْمْتنَا  َُّمث  ُهَْدنِع  ًیّمَـسُم  ٌلَجَا  ًالَجَا َو  آیـضَق  َُّمث  ٍنیط  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يذَّلا  َوُه  »
رد ناکرـشم  امـش (  همه  نیا  اب  تسا )  هاگآ  نآ  زا  وا  و  تسا (  وا  دزن  یمتح  لجا  و  دـب )  ای  لماکت  ناسنا  ات  تشاد (  ررقم  یتّدـم 

« . دینک یم  دیدرت  وا )  تردق  ای  یگناگی  دیحوت و 

یم رایسب  اما  تسا ،  تدم  ندناسر  رخآ  هب  ای  تدم و  نییعت  ینعم  هب  لَجَا »  ءاضَق  تسا و «  نّیعم »  تّدم  ینعم «  هب  لصا  رد  لَجَا » »
لجا زین  تصرف  نیرخآ  هب  هک  دوش ، 

ص:61

 . . ص 69 ج 5 ، ناوج ، ریسفت  - 1
 . ماعنا  / 2 - 2

( تایاور نآرق و  هاگدید  زا   ) ناسنا شنیرفآ  www.Ghaemiyeh.comزار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 303زکرم  هحفص 68 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/7355/AKS BARNAMEH/#content_note_61_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/7355/AKS BARNAMEH/#content_note_61_2
http://www.ghaemiyeh.com


(61 ( ) ناسنا تقلخ  فده   ) لماکت ثحب  اب  هطبار  رد  نآرق  فلتخم  تایآ 

هب هک  نیا  تسا و  هدیـسر  یهدـب  تخادرپ  عـقوم  نیرخآ  ینعی  تـسا  هدیـسرارف  نـْیَد »  لَـجَا  دـنیوگ «  یم  ًـالثم  دوـش ،  یم  هـتفگ 
 . تسا عقوم  نآ  رد  ناسنا  رمع  هظحل  نیرخآ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دنیوگ  یم  لَجَا  زین  گرم  ندیسرارف 

لگ كاخ و  زا  نیتسخن  ناـسنا  شنیرفآ  نوچ  یلو  كاـخ  زا  هن  تسا ،  هدوب  ناـمناردام  ناردـپ و  زا  اـم  شنیرفآ  هک  تسا  تسرد 
 . دوشب یباطخ  نینچ  زین  ام  هب  هک  تسا  تسرد  تسا ،  هدوب 

يور رد  ناسنا  تدم  نیا  رد  هک  تخاس  ررقم  ار  یتدـم  نآ  زا  سپ  دـیوگ « :  یم  هدرک  هراشا  ناسنا  رمع  یلماکت  لحارم  هب  سپس 
 « . ًالَجَا یضَق  َُّمث  دنک :  ادیپ  لماکت  شرورپ و  نیمز 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 62)
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دـسر یمن  اه  نآ  هب  ناشراگدرورپ  تایآ  زا  يا  هیآ  هناشن و  چیه  (1): َنیـضِْرعُم اْهنَع  اُوناک  ِّالا  ْمِهِّبَر  ِتیاَء  ْنِم  ٍهَیاَء  ْنِم  ْمِهیتْأَت  ام  «َو 
« . دننادرگ یم  يور  نآ  زا  هک  نیا  رگم 

نتفای قشع  روش و  اهنت  هن  درادـن ،  دوجو  اه  نآ  رد  تسا  يرگوجتـسج  قیقحت و  هک  یبایهار  تیادـه و  طرـش  نیرت  یئادـتبا  ینعی 
رب لالز  یبآ  همشچ  رگا  هکلب  دنشاب ،  قح  يوجتسج  رد  دنود  یم  بآ  لابند  هب  هک  یناگنشت  دننامه  هک  تسین  نانآ  دوجو  رد  ّقح 
اه نآ  راگدرورپ  فرط  زا  تایآ  نیا  رگا  یتح  دننک ،  یمن  هاگن  نآ  هب  ًالـصا  هدـنادرگرب و  نآ  زا  تروص  دـشوجب  اه  نآ  هناخ  رد 

 . ددرگ لزان  اه  نآ  دوخ  لماکت  تیبرت و  روظنم  هب  و  ْمُهُّبَر )  دشاب ( 
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(63 ( ) ناسنا تقلخ  فده   ) لماکت ثحب  اب  هطبار  رد  نآرق  فلتخم  تایآ 

 ، یتح هلاس  تصش  رمع  کی  رد  هک  مینیب  یم  ار  يرایسب  مه  نآْالَا  هدوبن ،  برع  ناکرشم  ّتیلهاج و  نارود  هب  رصحنم  هیحور  نیا 
هنیمز نیا  رد  يا  هتشون  باتک و  رگا  تسا  لهـس  دنهد ،  یمن  دوخ  هب  بهذم  ادخ و  هرابرد  وجتـسج  قیقحت و  تعاس  کی  تمحز 

نالهاج اه  نیا  دنهد ،  یمنارف  شوگ  دیوگ ،  نخس  هراب  نیا  رد  اه  نآ  اب  یسک  رگا  دننک و  یمن  هاگن  نآ  هب  دتفیب  اه  نآ  تسد  هب 
(1) .دنوش رهاظ  دنمشناد  توسک  رد  یهاگ  تسا  نکمم  هک  دنتسه  يربخ  یب  جوجل و 

هک تمایق  زور  رد  عطق  روط  هب  ار  امـش  همه  .. (2): َنُونِمُْؤیال ْمُهَف  ْمُهَـسُْفنَا  اآوُرِـسَخ  َنیذَّلا  ِهیف  َْبیَر  ِهَمیِْقلا ال  ِمْوَی  یِلا  ْمُکَّنَعَمْجََیل  »...
زا ار  شیوخ  دوجو  ياه  هیامرس  هک  یناسک  اهنت  درک ، دهاوخ  عمتجم  تسین  يدیدرت  کش و  نآ  رد 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 64)
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« . دنروآ یمن  نامیا  دندش  نارسخ  راتفرگ  دنداد و  تسد 

تسا و هدـش  عورـش  دـشاب  یم  فرط  زا  نتفرگ  رارقا  روظنم  هب  هک  يریرقت  ماهفتـسا  حالطـصا  هب  لاؤس و  اب  هیآ  هک  نیا  هجوت  لباق 
اه تب  هب  قلعتم  یتسه  ملاع  تیکلاـم  هک  دـنا  هتـشاد  فارتعا  نآ  هب  ناکرـشم  مه  هدوب و  مّلـسم  ترطف  رظن  زا  مه  بلطم  نیا  نوچ 

فلتخم لئاسم  حرط  رد  اـبیز  شور  کـی  نیا  دـیوگ و  یم  ار  لاؤس  خـساپ  وا  دوخ  هلـصافالب  تسا ،  ادـخ  هب  طوبرم  هکلب  تسین ، 
نوناــق تلادــع ،  نوناــق  قـیرط  زا  فـلتخم  قرط  زا  رگید  ياــهاجرد  داــعم  يارب  هـک  نـیارگید  عوــضوم  .دوــش  یم  بوــسحم 

ثحب دروم  الاب  هب  هیآ  رد  هک  تسا  يا  هزات  لالدتـسا  تمحر ،  هب  لالدتـسا  اما  تسا  هدـش  لالدتـسا  راـگدرورپ ،  تمکح  ، لـماکت
 . تسا هتفرگ  رارق 

هیامرـس یگدـنز ،  تراجت  رازاب  رد  هک  اه  نآ  دـیوگ « :  یم  هدرک  هراشا  جوجل  ناکرـشم  راـک  تبقاـع  تشونرـس و  هیآ  ناـیاپ  رد 
نیا هب  دنا  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  دوجو 

(65 ( ) ناسنا تقلخ  فده   ) لماکت ثحب  اب  هطبار  رد  نآرق  فلتخم  تایآ 
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(1) َنُونِمُْؤی »  ْمُهَف ال  ْمُهَسُْفنَا  اوُرِسَخ  َنیذَّلَا  دنروآ :  یمن  نامیا  قیاقح 

نایز هچ  رگا  دراوم  نیا  رد  دـهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  ياه  هیامرـس  زا  رگید  یکی  ای  ماقم ،  ای  لام  ناسنا  یهاگ  یبیجع !  ریبعت  هچ 
هک نایز  نیرت  گرزب  اما  تسا ،  وا  دوجو  زا  نوریب  ینعی  هدوبن  وا  دوجو  ءزج  هک  تسا  هداد  تسد  زا  ار  ییاـهزیچ  یلو  تسا  هدرک 

.دزابب ار  شیوخ  دوجو  دهد و  فک  زا  ار  دوخ  یتسه  لصا  ناسنا  هک  دوب  دهاوخ  ینامز  تشاذگ  یقیقح  نایز  ار  نآ  مان  ناوت  یم 

تسیاب یم  هک  ار  شیوخ  یمسج  یحور و  بهاوم  مامت  ترطف و  لقع و  رکف و  هیامرس  رمع و  هیامرس  جوجل  دارفا  قح و  نانمـشد 
يا هیامرس  هن  دنهد ،  یم  تسد  زا  یّلک  هب  دنسرب  دوخ  هتسیاش  لماکت  هب  دنریگ و  راک  هب  قح  ریسم  رد 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 66)
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 . راد هیامرس  هن  دنام و  یم 

هنگ قح و  نارکنم  كاندرد  ماجنارـس  هک  تسا  يا  هدنهد  ناکت  تاریبعت  تسا و  هدمآ  دیجم  نآرق  زا  يددعتم  تایآ  رد  ریبعت  نیا 
(1)  . دزاس یم  نشور  ار  هدولآ  ناراک 

یَلَع ْمُهَعَمََجل  ُهّللا  َءاش  َْول  ٍهَیِاب َو  ْمُهَِیتْأَتَف  ِءامَّسلا  ِیف  امَّلُس  ْوَأ  ِضْرَْالا  ِیف  اقَفَن  َیِغَْتبَت  ْنَأ  َْتعَطَتْسا  ِنِأَف  ْمُهُضارِْعا  َْکیَلَع  َُربَک  َناک  ْنِا  «َو 
هب یناـبدرن  اـی  نزب  نیمز  رد  یبـقن  یناوتب  هچ  ناـنچ  تسا  نیگنـس  وـت  رب  اـه  نآ  ضارعا  رگا  :(2)و  َنیلِهْجلا َنِم  َّنَنوُکَت  الَف  يدُْـهلا 

نیا نادـب  یلو  يروایب (  اه  نآ  يارب  يرگید )  هناشن  و  هیآ (  اـت  نک )  وجتـسج  ار  اـه  نامـسآ  نیمز و  قاـمعا  و  راذـگب (  نامـسآ 
(67 ( ) ناسنا تقلخ  فده   ) لماکت ثحب  اب  هطبار  رد  نآرق  فلتخم  تایآ  نامیا  ناجوجل 
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سپ دراد ) ؟  دوس  هچ  يرابجا  تیاده  اما  درک (  دهاوخ  عمج  تیادـه  رب  ارابجا )  ار (  اه  نآ  دـهاوخب  ادـخ  رگا  اما  دـنروآ )  یمن 
« . شابن نالهاج  زا  زگره 

هار رب  هوالع  هک  تسا  نیا  بسانت  هب  زین  دوش  یم  هتفگ  قفانم  هب  رگا  تسا و  ینیمزریز  ياه  هار  و  ْبقَن »  ینعم «  هب  لـصا  رد  قَفَن » »
 . تسا نابدرن  ینعم  هب  مَّلُس »  » دراد و دوخ  يارب  زین  يا  هنایفخم  شور  هار و  يرهاظ ،  شور  و 

هکلب تسین ،  وت  شـشوک  شالت و  توعد و  تامیلعت و  رد  یـصقن  هنوگ  چـیه  هک  دـنامهف  یم  دوخ  ربمایپ  هب  هلمج  نیا  اب  دـنوادخ 
 . شابن نارگن  دشخب ،  یمن  رثا  یششوک  هنوگ  چیه  اذل  دنریذپن .  ار  قح  دنا  هتفرگ  میمصت  اه  نآ  تسااه ،  نآ  هیحان  زا  صقن 

ادـخ رگا  دـیامرف « :  یم  هلـصافالب  دـنک ،  میلـست  هب  راداو  ار  اه  نآ  تسین  رداق  دـنوادخ  هک  دـنکن  مّهوت  یـسک  هک  نیا  يارب  یلو 
 : دنک نامیا  قح و  هب  فارتعا  وت و  توعد  ربارب  رد  میلست  هب  راداو  ینعی  دنک  عمتجم  تیاده  رب  ار  اه  نآ  همه  دناوت  یم  دهاوخب 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 68)
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(1)  « . يدُْهلا یَلَع  ْمُهَعَمََجل  ُهّللا  َءآش  َْول  َو 

 ، دـشاب یم  هدارا  يدازآ  رایتخا و  ساسارب  لماکت  يارب  رـشب  شنیرفآ  تسا ،  هدوهیب  يرابجا  نامیا  نینچ  نیا  هک  تسا  نشور  یلو 
 » و ناـنئاخ »  زا «  ناراکتـسرد »  و «  نادـب »  زا «  ناـکین »  و «  رفاـک »  زا «  نمؤـم »  شزرا «  هک  تسا  هدارا  يدازآ  تروـص  رد  اـهنت 
دب بوـخ و  ناـیم  یتواـفت  هنوـگ  چـیه  يراـبجا  ياوـقت  ناـمیا و  رد  هـنرگو  دوـش ،  یم  هتخانـش  ناـیوگغورد »  زا «  نایوگتـسار » 

 . دنهد یم  تسد  زا  یّلک  هب  ار  دوخ  شزرا  رابجا  هنیمز  رد  میهافم  نیا  دوبدهاوخن و 

هدم و تسد  زا  ار  تماقتسا  ربص و  نکم و  یباتیب  ینعی :  یـشابن »  نالهاج  زا  وت  هک  میتفگ  نیا  يارب  ار  اه  نیا  دیوگ « :  یم  سپس 
رطاخ هب  ار  دوخ  هزادنا  زا  شیب 

(69 ( ) ناسنا تقلخ  فده   ) لماکت ثحب  اب  هطبار  رد  نآرق  فلتخم  تایآ 
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(1)  ( . َنیلِهْجلا َنِم  َّنَنوُکَت  الَف  ییامیپ (  یم  وت  هک  تسا  نیمه  هار  نادب  نکم و  تحاران  اه  نآ  كرش  رفک و 

لد دوش  هدرب  ادـخ  مان  تقو  ره  هک  دنتـسه  یناسک  اهنت  ناـنمؤم   (2) َنوـُلَّکَوَتَی : ْمِهِّبَر  یلَع  اـنمیا َو  ْمُْهتَداز  ُُهتیاء  ْمِْهیَلَع  ْتَِـیُلت  اِذا  «َو 
«. ددرگ یم  هدوزفا  ناشنامیا  دوش  یم  هدناوخ  اه  نآ  رب  وا  تایآ  هک  یماگنه  ددرگ و  یم  ناسرت  ناشیاه 

.دنرادن مارآ  يا  هظحل  دنور و  یم  شیپ  لماکت »  » ریسم رد  هراومه  هک  دنتسه  تفص  نیا  ياراد  نانمؤم 

 ، نیتسار نانمؤم  هتفرگرارق ، گرم  یبیشارسرد  ای  تسا و  هدرم  ای  لماکت  ومن و 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 70)
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ادیپ يرت  هزات  ياه  هویم  اه و  هفوکـش  اه و  لگ  رتشیب و  ومن  زور  هب  زور  ادـخ  تایآ  زا  يرایبآ  اب  شلاهن  هک  دـنراد ،  هدـنز  ینامیا 
ون هک  زور  ره  دنتـسین ،  رابگرم  یتخاونکی  دوکر و  لاح  کی  رد  دـننز و  یمن  اج  رد  امن  هدـنز  ناگدرم  نانچمه  اه  نآ  دـنک ،  یم 

(1)  . دوش یم  ون  مه  اه  نآ  تافص  نامیا و  رکف و  دوش  یم 

هب رگید  یهورگ  :(2)و  ٌمیحَر ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِا  ْمِْهیَلَع  َبُوتَی  ْنَا  ُهّللا  یَـسَع  ائِّیَـس  َرَخا  اِحلاص َو  ًـالَمَع  اوُطَلَخ  ْمِِهبُونُذـِب  اُوفَرَتْعا  َنُورَخا  «َو 
 ، دریذـپب ار  اه  نآ  هبوت  دـنوادخ  هک  دور  یم  دـیما  دـنتخیمآ ،  مه  هب  ار  یحلاصان  حـلاص و  لامعا  دـندرک و  فارتعا  دوخ  ناـهانگ 

 . تسا میحر  روفغ و  دنوادخ 

لامتحا يراودیما و  دراوم  رد  ًالومعم  هک  قوف  هیآ  رد  یسَع »  هب «  ریبعت 

(71 ( ) ناسنا تقلخ  فده   ) لماکت ثحب  اب  هطبار  رد  نآرق  فلتخم  تایآ 

ص:71
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هک ءاجر  فوخ و  دیما و  میب و  نایم  رد  ار  اه  نآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دیاش  دوش ، یم  هتفگ  يزوریپ  مدع  لامتحا  اب  مأوت  يزوریپ 
 . دهد رارق  تسا ،  تیبرت  لماکت و  هلیسو  ود 

طیارش هدنیآ  رد  دیاب  ینامیشپ ،  تمادن و  هبوت و  رب  هوالع  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  یـسَع »  هب «  ریبعت  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا 
 . دنیامن ناربج  دوخ  کین  لامعا  اب  ار  هتشذگ  دنهد و  ماجنا  ار  يرگید 

(1)  . دراد هبلغ  نآ  رد  يراودیما  هبنج  دنک ،  یم  لیمکت  یهلا  تمحر  نارفغ و  نایب  اب  ار  هیآ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  یلو 

َنیذَّلا َيِزْجَِیل  ُهُدیُعی  َُّمث  َْقلَْخلا  اُؤَْدبَی  ُهَّنِا  اّقَح  ِهّللا  َدْعَو  اعیمَج  ْمُکُعِجْرَم  ِْهَیِلا  »

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 72)

ص:72
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يوس هب  همه  تشگزاب  (1): َنُورُفْکَی اُوناک  اِمب  ٌمیلَا  ٌباذَع  ٍمیمَح َو  ْنِم  ٌبارَـش  ْمَُهل  اُورَفَک  َنیذَّلا  ِطْسِْقلِاب َو  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  اُونَما َو 
لمع دندروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  ات  دنادرگ ،  یمزاب  ار  نآ  سپـس  درک  زاغآ  ار  قلخ  وا  هدومرف ، یقح  هدـعو  دـنوادخ  تسا ، وا 
رطاخ هب  یکاندرد  باذع  تسا و  نازوس  عیام  زا  یندیشون  دندش ، رفاک  هک  یناسک  يارب  دهد و  ازج  تلادع  هب  دنداد ، ماجنا  حلاص 

«. دندیزرو یم  رفک  هک  نآ 

کیدزن ام  هب  ام  زا  تسه و  اـج  همه  زین  ناـهج  نیا  رد  هک  نیا  هب  هجوتاـب  اـصوصخم  درادـن و  یلحم  ناـکم و  دـنوادخ  هک  نیا  اـب 
 . دننک نوگانوگ  ياهریسفت  نآرق ،  رگید  تایآ  قوف و  هیآ  رد  اعیمَج »  ْمُکُعِجْرَم  ِْهَیِلا  ریسفت «  رد  نارسفم  هک  هدش  بجوم  تسارت ،

(73 ( ) ناسنا تقلخ  فده   ) لماکت ثحب  اب  هطبار  رد  نآرق  فلتخم  تایآ 

ص:73
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ناهج زا  هک  تسا  یناوراک  نوچمه  یگدـنز  تایح و  ملاـع  هک  تسا  نیا  دـیآ ،  یم  تسد  هب  نآرق  تاـیآ  رد  تقداـب  هچ  نآ  اـما 
دنچره دور ،  یم  شیپ  تسا ،  ادـخ  كاـپ  تاذ  هک  تیاـهن  یب  يوـس  هـب  دوـخ  ياـهتنا  یب  ریـسم  رد  هدـمآرد و  تـکرح  هـب  مدـع 

مایق زا  سپ  یتح  ددرگ ،  یمن  فقوتم  زین  لماکت  يوس  هب  وا  ریِس  یلو  دش  دهاوخن  تیاهن  یب  زگره  دودحم  دندودحم و  تاقولخم 
 . دبای یم  همادا  یلماکت  ریِس  نیا  زاب  تمایق ، 

شیپ تراگدرورپ  يوس  هب  ششوک  شالت و  اب  وت  ناسنا  يا  (1) احْدَک :  َکِّبَر  یِلا  ٌحِداک  َکَّنِا  ُناْسنِْالا  اَهُّیَا  ای  دـیوگ « :  یم  نآرق 
 « . يور یم 

هک یحور  يا   (2)  : ِکِّبَر یِلا  یعِجِْرا  ُهَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَا  ای  دیوگ « :  یم  زین  و 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 74)

ص:74
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 « . درگزاب تراگدرورپ  يوس  هب  يا ،  هدیسر  نانیمطا  شمارآ و  دحرس  هب  حلاص  لمع  نامیا و  وترپ  رد 

یلماکت تکرح  نیا  هدمآ و  دیدپ  وا  زا  تایح  هقرج  نیتسخن  هدـش و  عورـش  راگدـیرفآ  هیحان  زا  تکرح  نیا  زاغآ  هک  اج  نآ  زا  و 
 . تسا هدش  تشگزاب  و  عوجر »  هب «  ریبعت  تسا ،  وا  يوس  هب  زین 

فدـه و تسا ،  ادـخ  هیحاـن  زا  تادوجوم  یموـمع  تکرح  زاـغآ  هب  هراـشا  هک  نیا  رب  هوـالع  اـهریبعت  هنوـگ  نیا  هک  نیا  هصـالخ 
 . دنک یم  صخشم  زین  تسا ،  وا  كاپ  تاذ  هک  ار  تکرح  نیا  دوصقم 

دناوـت یمن  وا  كاـپ  تاذ  زج  يدوـجو  چـیه  هک  دوـش  یم  نشور  تسا ،  راـصحنا  لـیلد  ِْهَیِلا »  هملک «  میدـقت  هک  نیا  هب  هجوتاـب  و 
هن دشاب ،  ناسنا  یلماکت  تکرح  دصقم 

(75 ( ) ناسنا تقلخ  فده   ) لماکت ثحب  اب  هطبار  رد  نآرق  فلتخم  تایآ 

 ، ناسنا ریسم  دندودحم و  اه  نیا  همه  اریز  رگید ،  قولخم  چیه  هن  اه و  تب 
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(1)  . تسا دودحمان  ریسم  کی 

ْمُْکیَلَع اـَنَا  آـم  اـْهیَلَع َو  ُّلِـضَی  اـمَّنِاَف  َّلَـض  ْنَم  ِهِسِْفِنل َو  يدَـتْهَی  اـمَّنِاَف  يدَـتْها  ِنَمَف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ُمُکَءآـج  ْدَـق  ُساـّنلا  اَـهُّیَا  اـی  ْلـُق  »
دوخ يارب  دـبای ،  تیادـه  نآ )  وـترپ  رد  سکره (  هدـمآ ، امـش  غارـس  هب  ناـتراگدرورپ  فرطزا  قـح  مدرم  يا  وـگب :   (2): ٍلیکَِوب

« . متسین امش  رابجا )  هب  رومأم (  نم  هدش و  هارمگ  دوخ  نایز  هب  ددرگ ،  هارمگ  سکره  هدش و  تیاده 

نیا تسا »  هدمآ  امش  يوس  هب  قح  ناتراگدرورپ  فرط  زا  وگب :  مدرم  همه  هب  دیامرف « : یم  یمومع  روتـسد  کی  ناونع  هب  تسخن 
نیا ینامسآ ،  باتک  نیا  تامیلعت ، 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 76)

ص:76
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 ( . ْمُکِّبَر ْنِم  ُّقَْحلا  ُمُکَءاج  ْدَق  ُساّنلا  اَهُّیَا  ای  ُْلق  راکشآ (  شندوب  قح  ياه  هناشن  تسا و  قح  همه  ربمایپ ،  نیا  همانرب و 

نآ ربارب  رد  میلست  مدع  اب  سکره  هتفای و  تیاده  دوخ  دوس  هب  دوش ،  تیاده  قح  نیا  وترپ  رد  سکره  تیعقاو «  نیا  هب  هجوت  اب  و 
 ( . اْهیَلَع ُّلِضَی  امَّنِاَف  َّلَض  ْنَم  ِهِسِْفِنل َو  يدَتْهَی  امَّنِاَف  يدَتْها  ِنَمَف  هتشادرب ( »  ماگ  دوخ  نایز  هب  دنیزگرب ،  ار  یهارمگ  هار  ، 

روبجم قح  شریذـپ  هب  ار  امـش  هک  مراد  هفیظو  هن  ینعی  ٍلیکَِوب ، )  ْمُْکیَلَع  اَنَا  ام  َو  متـسین ( »  امـش  نابهاگن  لیکو و  رومأم و  نم  و  » 
هفیظو هکلب  منک ،  ظفح  یهلا  تازاجم  زا  ار  امـش  مناوت  یم  دـیتفریذپن ، رگا  هن  درادـن و  ینعم  نامیا  شریذـپرد  رابجا  هکارچ  منک ،

 . دینیزگرب ار  ناتهار  دوخ  رایتخا  هب  هک  تسا  امش  دوخ  هدهع  رب  هیقب  اما  يربهر و  ییامنهار و  داشرا و  غیلبت و  تسا و  توعد  نم 

 ، دنک یم  دیکأت  ار  هدارا  يدازآ  رایتخا و  هلأسم  رگیدراب  هک  نیا  رب  هوالع  هیآ 108 

(77 ( ) ناسنا تقلخ  فده   ) لماکت ثحب  اب  هطبار  رد  نآرق  فلتخم  تایآ 

ص:77
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تـسا وا  دوخ  نایز  هب  نآ ،  اب  تفلاخم  هک  هنوگ  نامه  تسا ،  ناسنا  دوخ  دوس  هب  لوا  هجرد  رد  قح  شریذپ  هک  تسا  نیارب  لیلد 
هک يزیچ  نآ  اب  تقفاوم  هن  اه ،  ناسنا  لماکت  تیبرت و  يارب  تسا  ییاه  سـالک  ینامـسآ  بتک  یهلا و  ناربهر  تاـمیلعت  عقاورد  ، 

(1)  . دهاک یم  وا  لالج  زا  يزیچ  نآ  اب  تفلاخم  هن  دیازفا و  یم  ادخ  تمظع  رب 

ْنِم َنُوثوُْعبَم  ْمُکَّنِا  َْتُلق  ِْنَئل  ًالَمَع َو  ُنَسْحَا  ْمُکُّیَا  ْمُکَُوْلبَِیل  ِءآْملا  یَلَع  ُهُشْرَع  َناک  ٍماّیَا َو  ِهَّتِس  یف  َضْرَْالاَو  ِتاومَّسلا  َقَلَخ  يذَّلا  َوُه  «َو 
 ( نارود شش  زور (  شش  رد  ار  نیمز  اه و  نامسآ  هک  تسا  یسک  وا   (2): ٌنیبُم ٌرْحِس  ِّالا  اذه  ْنِا  اآوُرَفَک  َنیذَّلا  ََنلوُقََیل  ِتْوَْملا  ِدَْعب 

ات دیرفآ )  نیا  رطاخ  هب  تشاد ( ،  رارق  بآ  رب  وا  تردق )  شرع (  دیرفآ و 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 78)
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یم نارفاک  املـسم  دـیوش  یم  هتخیگنارب  گرم  زا  دـعب  امـش  ییوگب  رگا  وت  تسا  رتهب  ناتلمع  کی  مادـک  ات  دـنک  شیامزآ  ار  امش 
« . تسا يراکشآ  رحس  نیا  دنیوگ 

یتسه ناهج  شنیرفآ  فده 

لگ هب «  شا  هدمع  تمـسق  هک  یفده  نامه  تسا ،  یتسه  ناهج  شنیرفآ  فده  دـنک  یم  هراشا  نآ  هب  قوف  هیآ  هک  یبلطم  نیمود 
ره دـیوپب و  ار  لماکت  هار  دریگرارق و  تیبرت  میلعت و  ریـسم  رد  دـیاب  هک  یناسنا  ددرگ ،  یمزاب  ناسنا »  ینعی «  ناهج »  نیا  دبـسرس 

رتهب نیمادک  ات  دیامزایب  ار  امـش  هک  دادرارق  رطاخ  نیا  هب  ار  تمظع  اب  شنیرفآ  نیا  دـیامرف « :  یم  دوش ،  رت  کیدزن  ادـخ  هب  هظحل 
 « . ًالَمَع ُنَسْحَا  ْمُکُّیَا  ْمُکَُوْلبَِیل  دینک :  یم  لمع 

نداد و شرورپ  ینعم  هب  هکلب  تسین ،  دارفا  يرکف  یحور و  ینورد و  عضو  هب  ندرب  یپ  لاـح و  فشک  يارب  یهلا  ياـه  شیاـمزآ 
نیا حرش  تسا (  ندومن  تیبرت 

(79  ) یتسه ناهج  شنیرفآ  فده 
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ره شزرا  هیآ  نیا  هک  نیا  بلاج  تسا )  هدـش  ناـیب  دـعب  هب  هحفـص 384  هنومن  ریـسفت  لوا  دلج  هرقب  هروس  هیآ 155  لـیذ  عوضوم 
 » يور اج  همه  رد  مالـسا  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  وا و  لمع  ینوزف  ترثک و  هب  هن  دـناد ،  یم  طوبرم  وا  لمع  نْسُح »  هب «  ار  یناسنا 

 . لمع ّتیمک  ترثک و  يور  هن  دنک  یم  هیکت  لمع  ّتیفیک » 

َو ِهّللا ،  ُهَیْشَخ  َُهباصِْالا  اَمَّنِا  َو  ًالَمَع ،  ْمَُکبَوْصَا  ْنِکل  ًالَمَع َو  َرَثْکَا  ینْعَی  َْسَیل  : » هدش لقن  نینچ  قداص  مامازادروم  نیمهرد  یثیدحرد 
َِّالا ٌدَـحَا  ِْهیَلَع  َكَدَـمْحَی  ْنَا  ُدـیُرت  يذَّلا ال  ُِصلاْخلا ،  ُلَمَْعلا  ِلَمَْعلا َو  َنِم  ُّدَّشَا  َُصلْخَی  یّتَح  ِلَمَْعلا  یَلَع  ُءاْقبِْالَا  َلاق  َُّمث  ُهَقِداّصلا ،  ُهَّیِّنلا 

یـسرتادخ اب  هک  تسا  نآ  هب  لمع  یتسرد  دهاوخ و  یم  ار  لمع  یتسرد  هکلب  دهاوخ  یمن  ار  لمع  ترثک  دنوادخ  َّلَج :  َّزَع َو  ِهّللا 
لمع تسا و  لمع  دوخ  زا  رت  لکـشم  تسردان  تاین  ایر و  هب  یگدولآ  زا  لمع  يرادهگن  دومرف :  سپـس  دشاب ،  مأوت  كاپ  ّتین  و 

ادخ زج  سک  چیه  یهاوخن  هک  تسا  یلمع  صلاخ 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 80)
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(1)  « . دنک شیاتس  نآ  رطاخ  هب  ار  وت 

فدـه نایب  ناهج و  شنیرفآ  هلأسم  اب  ینتـسسگان  دـنویپ  هک  تسا  داعم »  هلأسم «  هدـش  هراـشا  نآ  هب  هیآ  نیا  رد  هک  يدـعب  یبلطم 
کی رد  یگدـنز  يارب  ندـش  هدامآ  رطاخ  هب  اه  ناسنا  لماکت  تسا و  اه  ناسنا  لماکت  شفدـه  ناـهج  شنیرفآ  اریز  دراد ،  تقلخ 

ِّالا اآذه  ْنِا  اآوُرَفَک  َنیذَّلا  ََّنلوُقََیل  ِتْوَْملا  ِدَْعب  ْنِم  َنُوثوُْعبَم  ْمُکَّنِا  َْتُلق  ِْنَئل  َو  دیوگ « :  یم  اذـل  تسا ،  رت  لماکتم  رت و  عیـسو  ناهج 
(2)  « . ٌنیبُم ٌرْحِس 

ِهَّنِْجلا َنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَْلمََال  َکِّبَر  ُهَِملَک  ْتَّمَت  ْمُهَقَلَخ َو  َِکلِذل  َکُّبَر َو  َمِحَر  ْنَم  ِّالا  »

(81  ) یتسه ناهج  شنیرفآ  فده 
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دیرفآ و ار  اه  نآ  لماکت )  نآ  هیاس  رد  تمحر و  شریذپ  نیمه (  يارب  دنک و  محر  تراگدرورپ  هچ  نآرگم   (1): َنیعَمْجَا ِساّنلاَو 
«. درک مهاوخ  رپ  سنا  نج و  نایغاط )  ناشکرس و  زا (  ار  منهج  هک  تسا  یعطق  تراگدرورپ  نامرف 

یم هراشا  فده  نیا  داعبا  زا  یکی  هب  مادـک  ره  تقیقح  رد  هک  تسا  هدـمآ  یفلتخم  تانایب  نآرق  تایآ  رد  شنیرفآ  فدـه  هرابرد 
رد ینعی  دننک »  شتـسرپ  ارم  هک  نیا  رگم  مدیرفاین  ار  سنا  نج و  نم  (2)  : ِنوُُدبْعَِیل ِّالا  َْسنِْالاَو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  ام  َو  هلمج «  زا  دـنک ، 

نیرت یلاع  هب  دنبای و  لماکت »  تدابع «  یگدنب و  بتکم 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 82)

 . دنسرب بتکم  نیا  رد  ّتیناسنا  ماقم 

ُنَسْحَا ْمُکُّیَا  ْمُکَُوْلبَِیل  َهایَْحلا  َتْوَْملا َو  َقَلَخ  يذَّلَا  میناوخ « :  یم  رگید  ياج  رد 

ص:82
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اب هتخیمآ  یـشیامزآ  ینعی  دینک ( »  یم  لمع  رتهب  نیمادک  ات  دیامزایب  ار  امـش  ات  دیرفآ  ار  یگدـنز  گرم و  هک  ییادـخ  نآ  ًالَمَع : 
 . هیآ 2 کلم  هروس  لماکت )  هجیتن  رد  شرورپ و 

يریگ میمصت  رب  تردق  تیاده و  اب  هتخیمآ  یتمحر  تمحر ،  شریذپ  يارب  ْمُهَقَلَخ :  َِکلِذل  َو  دیامرف « :  یم  ثحب  دروم  هیآ  رد  و 
 « . دیرفآ ار  مدرم  ، 

لماکت تفرـشیپ و  تیادـه و  شرورپ و  نآ «  دوش و  یم  یهتنم  هطقن  کی  هب  طوطخ  نیا  همه  دـینک ،  یم  هظحالم  هک  هنوگ  نامه 
 . دوش یم  بوسحم  شنیرفآ  ییاهن  فده  هک  تسا  اه »  ناسنا 

دوبمک يدوجو  نینچ  تاهج و  مامت  زا  تیاهن  یب  تسا  يدوجو  وا  اریز  ادـخ ،  هب  هن  تسا ،  ناـسنا  دوخ  هب  شتـشگزاب  هک  یفدـه 
 . دزاس فرطرب  ار  يزاین  دوبمک و  قلخ ،  شنیرفآ  اب  دهاوخب  ات  درادن  هار  نآ  رد 

سنا نج و  زا  منهج  ندرک  رپ  هب  ریاد  ار  دنوادخ  دکؤم  نامرف  هیآ ،  لیذ  رد 

(83  ) یتسه ناهج  شنیرفآ  فده 
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هب ندز  اپ  تشپ  یهلا و  تمحر  هریاد  زا  نتفر  نوریب  نآ  دراد و  طرش  کی  اهنت  یمتح  نامرف  نیا  هک  تسا  یهیدب  یلو  میناوخ  یم 
يددـجم دـیکأت  هکلب  دوب ،  دـهاوخن  ربج  بتکم  رب  لیلد  اهنت  هن  هیآ  نیا  بیترت  نیا  هب  تسا و  وا  ناگداتـسرف  ییامنهار  تیادـه و 

رایتخا (1) رب  تسا 

نز نآ   (2) َنیـصَلْخُْملا : اَنِدابِع  ْنِم  ُهَّنِا  َءآشْحَْفلا  َءآوُّسلا َو  ُْهنَع  َفِرْـصَِنل  َِکلذَـک  هِّبَر  َنهُْرب  اَءَّر  ْنَا  آالَْول  اـِهب  َّمَه  ِهب َو  ْتَّمَه  ْدََـقل  «َو 
وا زا  ار  ءاشحف  يدب و  ات  میدرک  نینچ  نیا  دومن ،  یم  ار  يو  دـصق  دـید ،  یمن  ار  راگدرورپ  ناهرب  رگا  زین ،  وا  درک و  ار  وا  دـصق 

«. دوب ام  صلخم  ناگدنب  زا  وا  هکارچ  میزاس ،  رود 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 84)
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یم دهد و  یم  تبسن  ادخ  هب  دوب  هدرک  داجیا  وا  هار  رـس  رب  زیزع  رـسمه  هک  كانرطخ  بادرگ  نیا  زا  ار  فسوی  تاجن  دیجم  نآرق 
 . میتخاس فرطرب  فسوی  زا  ار  ءاشحف  ءوس و  ام  دیوگ : 

صلخم ناگدـنب  دـنوادخ  هک  دوش  یم  نشور  تقیقح  نیا  دوب  ام  صلخم  ناگدـنب  زا  وا  دـیوگ  یم  هک  دـعب  هلمج  هب  هجوت  اـب  یلو 
فاطلا اب  هکلب  دراد ،  یمن  غیرد  ناـنآ  زا  ار  دوخ  يونعم  ياـه  کـمک  دراذـگ و  یمن  اـهنت  ینارحب  تاـظحل  نیا  رد  زگره  ار  دوخ 
یـشاداپ عقاو  رد  نیا  دنک و  یم  ظفح  ار  دوخ  ناگدنب  تسین ،  نکمم  ینایب  چـیه  اب  نآ  فیـصوت  هک  یبیغ  ياهددـم  دوخ و  هیفخ 

 . صالخا اوقت و  یکاپ و  شاداپ  دشخب ، یم  ناگدنب  هنوگ  نیا  هب  گرزب  يادخ  هک  تسا 

صلاخ ینعی  هدـش  رکذ  یلوعفم  مسا  تروص  هب  صَلخم  ناگدـنب  زا  فسوی  قوف  تایآ  رد  هک  تسا  مزال  زین  يا  هتکن  رکذـت  انمض 
هب هن  هدش ، 

(85  ) یتسه ناهج  شنیرفآ  فده 
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 . تسا هدننک  صلاخ  ینعم  هب  هک  یلعاف  مسا  تروص  هب  ِصلخم  تروص 

نیتسخن لحارم  رد  ناسنا  هک  تسا  هتفر  راک  هب  يدراوم  رد  رتشیب  مال )  رـسک  هب  ِصلخم (  هک  دـهد  یم  ناشن  نآرق  تایآ  رد  تقد 
یم راوس  یتشک  رب  هک  یماگنه  (1)  : َنیّدلا َُهل  َنیِصلُْخم  َهّللا  اُوَعَد  ِْکلُْفلا  ِیف  اُوبِکَر  اذِاَف  تسا « ،  هدوب  يزاسدوخ  لاح  رد  لماکت و 

هک نیا  رگم  دشن  هداد  نامرف  اه  نآ  هب  (2) َنیّدلا :  َُهل  َنیـِصلُْخم  َهّللا  اوُُدبْعَِیل  ِّالا  اآوُِرُما  آام  َو  دنناوخ »  یم  صالخا  اب  ار  ادخ  دـنوش 
 « . دننک شتسرپ  صالخا  اب  ار  ادخ 

يا هلحرم  نامه  تسا ،  هدـش  هتفگ  دوش  یم  لصاح  سفن ،  اب  داهج  یتدـم  زا  سپ  هک  یلاع  هلحرم  هب  مال )  حـتف  هب  صَلخم (  یلو 
رد شا  هسوسو  ذوفن  زا  ناطیش  هک 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 86)
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ناطیش َنیـصَلْخُْملا :  ُمُْهنِم  َكَدابِع  ِّالا  َنیعَمْجَا  ْمُهَّنَیِوْغَُال  َِکتَّزِِعبَف  َلاق  ددرگ « ،  یم  یهلا  همیب  تقیقح  رد  دوش ،  یم  سویأم  ناسنا 
(1)  « . ار تصلخم  ناگدنب  رگم  منک  یم  هارمگ  ار  اه  نآ  همه  هک  دنگوس  تتزع  هب  تفگ 

دیـسر هلحرم  نیا  هب  ات  دیـشوک  دیاب  درک و  تماقتـسا  هوک  نوچمه  ینارحب ،  تلاح  نآ  رد  هک  دوب  هدیـسر  هلحرم  نیا  هب  فسوی  و 
(2).

یضعباما دهد ،  ناشن  ناگدنب  هب  ار  تسار  هار  هک  تسادخ  رب  :(3) و  َنیعَمْجَا ْمُکیدََهل  َءاشَْول  ٌِرئاجاْهنِم َو  ِلیبَّسلاُدْصَق َو  ِهّللا  یَلَع  «َو 
 (« . درادن يدوس  رابجا  یلو  دنک (  یم  تیاده  رابجا )  هب  ار (  امش  همه  دهاوخب  ادخ  رگا  تسا و  ههاریب  اه  هار  زا 

(87  ) یتسه ناهج  شنیرفآ  فده 
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رد تلالض  فارحنا و  هک  یهار  دشاب ،  یم  تسار  هار  ینعم  هب  لیبَّسلا »  ُدْصَق  نیاربانب «  تسار و  هار  ندوب  فاص  ینعم  هب  دْصَق »  » 
 . درادن دوجو  نآ 

شنیرفآ فدـه  هک  لماکت  ریـسم  رد  ات  هداد  وا  هب  ینوگانوگ  ياهدادعتـسا  هتخاس و  زهجم  یفلتخم  ياهورین  اـب  ار  ناـسنا  دـنوادخ 
فده نیا  هب  ندیسر  يارب  مزال  زیارغ  اهورین و  هک  تسا ،  نارادناج  عاونا  ای  ناهایگ و  دننامه  رظن  نیا  زا  دنک و  کمک  وا  هب  تسا 
ناهایگ تاناویح و  یلو  دریگ ،  یم  میمـصت  هنادازآ  دوخ و  هدارا  اب  ناسنا  هک  توافت  نیا  اـب  تسا ،  هدـش  هدراذـگ  ناـشرایتخا  رد 

 . تسین رگید  نارادناج  اب  هسیاقم  لباق  زین  ناسنا  لماکت  يدوعص  سوق  دنور و  یم  شیپ  ناشفده  يوس  هب  راد  فده 

طارـص نیا  ندوـمیپ  يارب  مزـال  ياـهورین  دادعتـسا و  لـقع و  هب  زهجم  ار  ناـسنا  نیوـکت  شنیرفآ و  تقلخ و  رظن  زا  بیترت  نیا  هب 
 . تسا هدرک  میقتسم 

نیناوق یفاک و  تامیلعت  ینامسآ و  یحو  اب  ار  ناربمایپ  ادخ  رگید ،  يوس  زا  و 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 88)
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هار نیا  ندومیپ  هب  قیوشت  ار  وا  اه  نایب  عاونا  اب  هدرک و  صّخـشم  هاچ  زا  ار  هار  عیرـشت ،  رظن  زا  ات  تسا ،  هداتـسرف  ناسنا  زاین  دروم 
.دنراد زاب  یفارحنا  ياهریسم  زا  دننک و 

مزال ادـخ  رب  ِهّللا ( »  یَلَع  هملک «  اـب  هدرمـش و  مزـال  دوخ  رب  يا  هضیرف  ناونع  هب  ار  رما  نیا  قوف  هیآ  رد  دـنوادخ  هک  نیا  بلاـج  و 
ار ناسنا  هک  تسا  ام  رب  (1)  : يدُْهَلل اْنیَلَع  َّنِا  میناوخ «  یم  زین  نآرق  رگید  تایآ  رد  ار  نآ  دـننامه  هک  تسا  هدرک  دای  نآ  زا  تسا ) 

 « . مینک تیاده 

وا تیبرت  میلعت و  ناسنا و  شنیرفآ  رد  هک  يونعم  يدام و  ياهورین  هعومجم  و  ِلیبَّسلا »  ُدْصَق  ِهّللا  یَلَع  موهفم «  تعسو  رد  ام ،  رگا 
 ، میوش قیقد  هتفر  راک  هب 

(89  ) یتسه ناهج  شنیرفآ  فده 
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 . دش میهاوخ  هاگآ  تسا ،  رترب  اه  تمعن  همه  زا  هک  گرزب  تمعن  نیا  تمظع  هب 

فرحنم و اه  هار  نیا  زا  یـضعب  دـیوگ « :  یم  دـهد و  یم  رادـشه  اه  ناسنا  هب  تسا ،  ناوارف  یفارحنا  ياه  هار  هک  اج  نآ  زا  سپس 
 ( . ٌِرئاج اْهنِم  َو  تسا ( »  ههاریب 

هب هاتوک  هلمج  کی  اب  دـشاب  یم  ناسنا  لماکت  لماوع  نیرت  مهم  زا  یکی  باختنا ،  هدارا و  يدازآ  راـیتخا و  تمعن  هک  اـج  نآ  زا  و 
 ( . َنیعَمْجَا ْمُکیدََهل  َءاش  َْول  َو  دنک (  یم  هراشا  نآ 

ياـپاب ار  هار  نیااـت  داد  يدازآ  امـش  هب  هکلب  لـماکت ،  هـن  تـسا و  راـختفا  هـن  يراـبجا ،  تیادـه  هـکارچ  درکن ،  ار  راـک  نـیا  یلو 
(1)  . دیسرب لماکت  جوا  نیرتالاب  هب  دییامیپبدوخ و 

«. ممیحروروفغ نم  هک  نک  هاگآار  مناگدنب   (2): ُمیحَّرلاُروُفَْغلااَنَا ّینَا  يدابِع  یِّبَن ْء  »

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 90)

ص:90

 . ص 116 ج 11 ، ناوج ، ریسفت  - 1
 . رجح  / 49 - 2
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هدادرارق نیقتم  ناراکزیهرپ و  راـیتخا  رد  تسبرد  دـیدرگ و  ناـیب  يرثؤم  زرط  هب  یتشهب  زیگنا  لد  ناوارف و  ياـه  تمعن  هک  نونکا 
نیا زا  يا  هشوگ  هب  میتسناوت  یم  مه  ام  شاک  يا  هک  دنور  ورف  هودـنا  مغ و  زا  يا  هلاه  رد  هدولآ  راکهنگ و  دارفا  تسا  نکمم  دـش 

تروص هب  اّما  دـیاشگ ،  یم  زین  اه  نآ  يور  هب  ار  تشهب  ياـهرد  میحر  ناـمحر و  دـنوادخ  اـج  نیا  رد  میباـی ،  تسد  تبهوم  همه 
 . طورشم

هب ادـخ  فیـصوت  نآ  لاـبند  دروآ و  یم  قوش  رـس  رب  ار  یناـسنا  ره  هک  فـیطل  تسا  يریبـعت  نم )  ناگدـنب  يداـبِع ( »  هب «  ریبـعت 
 . دناسر یم  جوا  هب  ار  قایتشا  نیا  نابرهم  هدنزرمآ 

نمرفیک باذع و  هک )  نک  هاگآ  ار  اه  نآ  زین  و   ) (1)  : ُمیلَْالا ُباذَْعلا  َوُه  یباذَع  َّنَا  «َو 

(91  ) یتسه ناهج  شنیرفآ  فده 

ص:91
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« . تسا یکاندرد  باذع 

یم تسا  وا  بضغ  مشخ و  زا  یکاح  هک  يا  هدـنهد  ناکت  ياه  هلمج  اـب  ار  یهلا  تمحر  رهاـظم  زا  هدافتـساءوس  ولج  هشیمه  نآرق 
(1)  . ددرگ رارقرب  تسا  تیبرت  لماکت و  زمر  هک  ءاجر  فوخ و  نایم  لداعت  ات  دریگ ، 

رایتخا ربج و  نوماریپ  یثحب 

« . دنریگب شیپ  رد  میقتسم  هار  دنهاوخ  یم  هک  اه  نآ  يارب  (2): َمیقَتْسَی ْنَا  ْمُْکنِم  َءاش  ْنَِمل  »

دینک یمن  هدارا  امش  :(3) و  َنیَملاْعلا ُّبَر  ُهّللا  َءاشَی  ْنَا  ِّالا  َنُؤاشَت  ام  «َو 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 92)

ص:92

 . ص 62 ج 11 ، ناوج ، ریسفت  - 1
 . ریوکت  / 28 - 2
 . ریوکت  / 29 - 3
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« . دهاوخب نایناهج  راگدرورپ  دنوادخ  هک  نیا  رگم 

هار نیا  ندومیپ  رد  هک  تسا  دازآ  نانچ  ناـسنا  هک  دـنک  داـجیا  ار  مهوت  نیا  تسا  نکمم  ناـسنا ،  هدارا  تیـشم و  هبریبعت  نوچ  اـما 
یم راگدرورپ  تیـشم  ذوفن  نایب  هب  تسا ،  هروس  نیا  زا  هیآ  نیرخآ  هک  هیآ  نیا  رد  درادـن ،  یهلا  قیفوت  دـنوادخ و  هب  يزاـین  چـیه 

 . دزادرپ

میمـصت دـیوگ :  یم  وسکی  زا  دـنک ،  یم  نایب  ار  ْنیَْرمَْـالا »  َْنَیب  ٌْرمَا  فیرظ «  قیقد و  هلأـسم  ناـمه  هیآ  ود  نیا  عومجم  تقیقح  رد 
راتخم و امش  رگا  ینعی  دیریگب ،  میمـصت  دیناوت  یمن  امـش  دهاوخن ،  ادخ  ات  دیوگ :  یم  رگید  يوس  زا  تسامـش و  تسد  هب  يریگ 

 . دیشاب نینچ  امش  هک  تسا  هتساوخ  وا  تسادخ ،  هیحان  زا  زین  يدازآ  رایتخا و  نیا  دیا ،  هدش  هدیرفآ  دازآ 

(93  ) رایتخا ربج و  نوماریپ  یثحب 

 ، ربج هقیرط  هن  دازآ ،  دصرددص  هنو  تسا  روبجم  هن  دوخ  لامعا  رد  ناسنا 

ص:93
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هیحان زا  همه  يریگ  میمـصت  تردق  یمـسج و  ییاناوت  شوه و  لقع و  زا  دراد ،  وا  هچره  هکلب  ضیوفت ،  هقیرط  هنو  تسا  حـیحص 
شرایتخا يدازآ و  ياضتقم  هب  رگید  يوس  زا  دزاس و  یم  قلاخ  هب  دنمزاین  امیاد  وسکی  زا  ار  وا  هک  تسا  تیعقاو  نیمه  تسادـخ و 

 . دهد یم  تیلوؤسم  دهعت و  وا  هب 

وا تسا ،  نایناهج  همه  ناسنا و  لماکت  تیبرت و  ریـسم  رد  زین  یهلا  تیـشم  هک  دـهد  یم  ناـشن  یبوخ  هب  نیَملاـْعلا »  ُّبَر  هب «  ریبعت 
هک ار  یناسک  همه  شتیبوبر  ياضتقم  هب  وا  دـتفا ،  رود  ادـخ  بُرق  راوج  زا  دـنک و  هانگ  ای  دوش ،  هارمگ  یـسک  دـهاوخ  یمن  زگره 

(1)  . دهد یم  يرای  دنرادرب ،  ماگ  لماکت  ریسم  رد  دنهاوخب 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 94)

ص:94

 . ص62 ج30 ، یناعملا ،» حور   » زا لقن  هب  ص 174 ، ج 26 ، ناوجریسفت ، - 1
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 « نیدجن هب «  تیاده 

« . میدومن تیاده  شّرش  ریخ و  هب  ار  وا  (1)و   : ِْنیَدْجَّنلا ُهاْنیَدَه  «َو 

هللا یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  تسا ،  رش »  هار «  و  ریخ »  هار «  روظنم  اجنیا  رد  تسا و  دنلب  نیمزرس  ای  يدنلب  ینعم  هب  دَجن »  » 
ِدَْجن ْنِم  ْمُْکَیِلا  ُّبَحَا  ِّرَّشلا  َدَْجن  َلَعَج  امَف  ِّرَّشلا ،  ُدَْـجن  ِْریَْخلا َو  ُدَْـجن  نادـَجن ؛  امُه  ُساّنلا  اَهُّیَا  ای  دومرف « :  هک  میناوخ  یم  هلآ  هیلع و 

نیمزرس زا  رتبوبحم  امش  دزن  رش  نیمزرس  زگره  رـش و  نیمزرـس  ریخ و  نیمزرـس  دراد ؛  دوجو  عفترم  نیمزرـس  ود  مدرم  يا  ِْریَْخلا : 
(2) تسا . »  هدشن  هداد  رارق  ریخ 

تسین و نکمم  یهاگآ  تخانش و  نودب  تیلوؤسم ،  و  فیلکت »  کش «  نودب 

(95 « ) نیدجن  » هب تیاده 

ص:95

 . دلب  / 10 - 1
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 . تسا هداد  رارق  اه  ناسنا  رایتخا  رد  ار  یهاگآ  نیا  قوف  هیآ  قبط  دنوادخ 

لالدتسا و هب  زاین  نودب  نادجو  ترطف و  قیرط  زا  لالدتسا ،  یلقع و  تاکاردا  قیرط  زا  دریگ :  یم  ماجنا  قیرط  هس  زا  یهاگآ  نیا 
قیرط هس  نیا  زا  یکی  هب  دنوادخ  تسا ،  لماکت  ریسم  ندومیپرد  رشب  زایندروم  ار  هچنآ  ءایصوا و  ءایبنا و  تامیلعت  یحو و  قیرط  زا 

 . تسا هتخومآ  وا  هب  قیرط  هس  ره  اب  دراوم  زا  يرایسب  رد  ای 

تقیقح رد  نیا  تسین و  يرگید  زا  رتناسآ  یمدآ  عبط  رب  هار  ود  نیا  زا  یکی  ندومیپ  هک  هدش  حیرـصت  ثیدح  رد  هکنیا  هجوت  لباق 
 . دنک یم  یفن  تسا ،  رتناسآ  وا  يارب  رش  هار  ندومیپ  دراد و  رورش  هب  يرتشیب  لیامت  ناسنا  هک  ار  یمومع  روصت 

 » هب ریبعت  دیاش  تسا و  دایز  رایـسب  اه  یکین  هب  ناسنا  هقالع  قشع و  دـشابن ،  دـساف  ياه  طیحم  طلغ و  ياه  تیبرت  رگا  یتسار  هب  و 
دنراد يرت  بلاج  رتهب و  ياوه  عفترم  ياه  نیمز  اریز  تسا ،  نیمه  رطاخ  هب  اه  یکین  دروم  رد  عفترم ) نیمزرس   « ) دَْجن

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 96)

ص:96
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 . تسا بیلغت  باب  زا  رورش ،  دروم  رد  و 

ًالماک عفترم  نیمزرس  کی  هک  هنوگنامه  تسا ،  رش  ریخ و  هار  ندوب  راکشآ  زورب و  روهظ و  هب  هراشا  ریبعت  نیا  دنا  هتفگ  زین  یضعب 
(1)  . تسا نایامن 

زا سپ  ردام  ناتـسپ  هب  ناسنا  دومنهر  ..اْنیَدَـه » َو   » هیآ زا  روظنم  هک  دـننآرب  یخرب  دـش : هتفگ  ناـنمؤمریما  هب  هک : دـنا  هدروآ  یخرب 
ُْریَْخلا اَمُه  .تسا ال  لطاب  قح و  ای  اـه  شزرادـض  اـه و  شزرا  هب  وا  ندومن  هار  روظنم  هکلب  هن ، دومرف : ترـضح  نآ  .تسا  تدـالو 

.ُّرَّشلاَو

، تسا ّرش  ریخ و  دب و  کین و  هار  هفیرـش  هیآ  رد  دَْجن »  » ود زا  روظنم  مدرم ، يا  ناه  دومرف : ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدروآ  نسح »  » و
يارب دب  هار  هک  تسین  نانچ  و 

(97 « ) نیدجن  » هب تیاده 

ص:97

 . ص 19 و 20 ج 27 ، ناوج ، ریسفت  - 1
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.دشاب (1) لامک  دشر و  هار  زا  رت  بوبحم  امش 

تلادع لصا  اه و  ناسنا  نایم  رد  توافت 

ٌروُفََغل ُهَّنِا  ِباقِْعلا َو  ُعیرَس  َکَّبَر  َّنِا  ْمُکیتا  آام  یف  ْمُکَُوْلبَِیل  ٍتاجَرَد  ٍضَْعب  َقْوَف  ْمُکَضَْعب  َعَفَر  ِضْرَْالا َو  َِفئآالَخ  ْمُکَلَعَج  يذَّلاَوُه  «َو 
 ، یتاـجرد رگید  ضعبرب  ار  یـضعب  داد و  رارق  نیمزرد  دوـخ )  ناگدـنیامن  و  نانیـشناج (  ار  امـش  هک  تـسا  یـسک  وا  :(2) و  ٌمیحَر
هب تسا (  نابرهم  هدنزرمآ  باسحلا و  عیرـس  وت  راگدرورپ  املـسم  دیامزایب ، هداد  رارق  ناترایتخا  رد  هچ  نآ  هب  ار  امـش  اتداد  يرترب 

نابرهم دنراد ،  یمرب  ماگ  ّقح  ریـسم  رد  هک  اه  نآ  هب  تبـسن  دسر و  یم  دوز  دـنیآرد ،  تسردان  ناحتما  هتوب  زا  هک  اه  نآ  باسح 
 («. دشاب یم 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 98)

ص:98

 . ص 267 ج 30 ، نایب ، ریسفت  - 1
 . ماعنا  / 165 - 2
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 » و فیلَخ »  دـشاب و «  یم  فیلَخ »  عمج «  ءاـفَلُخ »  » و هَفیلَخ »  عمج «  ِفئآـالَخ » ، » هتفگ تادرفم »  رد «  بغار »  هک «  روـط  ناـمه 
دوجو یعونـصم  ياه  توافت  هلـسلس  کی  رـشب  دارفا  نایم  رد  هک  تسین  کـش  تسا .  هدـنیامن  نیـشناج و  ینعم  هب  ودره  هَفیلَخ ، » 
باسح یب  ياه  تورث  کلام  یعمج  ًالثم  دشاب ،  یم  رگید  یضعب  هب  تبـسن  اه  ناسنا  زا  یـضعب  يرگمتـس  ملاظم و  هجیتن  هکدراد 

عمج دـنا و  هدـنام  داوس  یب  لـهاج و  لیـصحت ،  لـیاسو  ندوبن  مهارف  رثا  رب  یعمج  دـنا ،  هتـسشن  هایـس  كاـخ  رب  یعمج  دنتـسه و 
نادـقف هیذـغت و  دوبمک  رطاخ  هب  يا  هدـع  دـنا ،  هدیـسر  یملع  جرادـم  نیرت  یلاع  هب  تاـناکما  هنوگ  همه  ندـش  مهارف  اـب  يرگید 

یمرس هب  تمالـس  تیاهنرد  تاناکما ،  هنوگ  همه  ندوب  مهارف  رثا  رب  يرگید  هدع  هک  یلاحرد  دنرامیب ،  لیلع و  یتشادهب ،  لیاسو 
 . دنرب

ابلاغ يرامیب ، تمالس و  و  لهج ،  ملع و  رقف ،  تورث و  اه ؛  فالتخا  هنوگ  نیا 

(99  ) تلادع لصا  اه و  ناسنا  نایم  رد  توافت 
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هاگتـسد باـسح  هب  ار  اـه  نیا  املـسم  تسا .  ناـهنپ  راکـشآ و  ياـه  ملظ  یگدرب و  فلتخم  لاکـشَا  رامثتـسا و  رامعتـسا و  هدـییاز 
ناوت یمن  لاـح  نیع  رد  یلو  مینک .  عاـفد  لـیلد  یب  تاـفالتخا  هنوگ  نیا  دوجو  زا  هک  درادـن  یلیلد  دراذـگ و  ناوـت  یمن  شنیرفآ 
عاونا رکف و  شوه و  دادعتـسا و  رظن  زا  اه  ناسنا  همه  زاب  دوش ،  تیاعر  زین  یناسنا  هعماج  رد  تلادـع  لوصا  ردـقره  هک  درکراکنا 

لصااب فلاخم  تافالتخا  هنوگ  نیا  دوجو  ایآ  یلو  دوب .  دنهاوخن  ناسکی  ینامـسج ،  نامتخاس  رظن  زا  یتح  اه و  هقیلـس  اه و  قوذ 
ناـسکی همه  هک  دـنک  یم  باـجیا  نداد ،  رارق  دوـخ  ياـج  هب  ار  زیچره  ینعی  یعقاو ،  ینعم  هب  تلادـع  سکع  هب  اـی  تسا  تلادـع 

 . دنشابن

دادعتـسا اب  تخاونکی  لکـش ،  کی  دـیآ ،  یم  نوریب  هناخراک  کی  زا  هک  یفورظ  اـی  هچراـپ  دـننام  یمالـسا  هعماـج  دارفا  همه  رگا 
کی مادنا  هب  تسرد  دوب .  لماکت  دقاف  كرحت و  زا  یلاخ  حور ،  یب  هدرم ،  هعماج  کی  یناسنا  هعماج  دندوب ،  دننامه  يواسم و 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 100)
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اه و گرب  هرخالاب  رت و  فیطل  ییاه  هخاش  مکحم و  اتبـسن  اما  رت  فیرظ  ياه  هقاس  اب  نشخ  مکحم و  ياه  هشیر  دـینک ،  هاگن  هایگ 
دنا و هتخاس  ار  ابیز  لگ  هتوب  کی  هداد و  مه  تسد  هب  تسد  تسا ،  رت  فیرظ  يرگید  زا  مادـکره  هک  ییاه  گربلگ  اه و  هفوکش 

 . تسا توافتم  ناشفیاظو  بسانت  هب  ناشیاهدادعتسا  فلتخم و  ًالماک  ناشیاه  تیرومأم  توافت  هب  کیره  ياه  لولس 

یم لیکـشت  ار  روراـب  گرزب و  تخرد  کـی  زین  هتفر  مه  يور  ناـسنا  دارفا  دوش ،  یم  هدـید  تیناـسنا  ناـهج  رد  عوضوم  نیا  نیع 
دوخ و هب  صوصخم  نامتخاس  نآ  بسانتم  دراد و  هدهعرب  گرزب  رکیپ  نیا  رد  یـصاخ  تلاسر  يدرف  ره  هکلب  هتـسد  ره  هک  دنهد 
رد شیامزآ »  میتفگ « ،  مه  اقباس  هک  روط  نامه  اریز  تسا ،  امـش  شیامزآ  هلیـسو  اه  توافت  نیا  دـیوگ :  یم  نآرق  هک  تسا  نیا 

رب هک  يداریا  هنوگره  خساپ  بیترت  نیا  هب  تسا و  شرورپ " تیبرت و   " ینعم هب  یهلا  ياه  همانرب  دروم 

(101  ) تلادع لصا  اه و  ناسنا  نایم  رد  توافت 
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نیمز يور  رد  ناسنا  تفالخ  لصا 

(1)  . دیدرگ دهاوخ  نشور  دوش ، یم  ناونع  هیآ  موهفم  زا  تسردان  تشادرب  رثا 

: دیامرف یم  نیمز  يور  رد  ناسنا  تفالخ  هب  هراشا  اب  تسا  هکرابم  هروس  نیا  هیآ  نیرخآ  هک  ثحب  دروم  هیآ  نیرخآ  رد 

ِضْرَْالا َِفئالَخ  ْمُکَلَعَج  يذَّلا  َوُه  َو 

.تخاس نیشیپ  ياه  لسن  نیشناج  نیمز  يور  رد  ار  امش  هک  تسوا  و 

ياه لسن  ناس  نیدـب  دنتـسه و  دوخ  زا  شیپ  راگزور  مدرم  نیـشناج  یلـسن  رـصع و  ره  مدرم  هک  تسا  نیا  روظنم  یهورگ  رواب  هب 
ارف يرصع  ماجنا  رس  دندرگ و  یم  رگیدکی  نیشناج  یمارآ  هب  جیردت و  هب  یفرگش ، بیترت  مظن و  اب  رشب  نوگانوگ 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 102)
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ینتفگ .دوب  دـهاوخن  يا  هفیلخ  نیـشناج و  ناهج  نیا  لسن  نیرخآ  يارب  دـسر و  یم  نایاپ  هب  زین  ناهج  نیا  رمع  هک  دیـسر  دـهاوخ 
.تساناوت اناد و  راگدیرفآ  یتسه  ناهج  رد  حرط  نیا  هدنروآ  رد  ارجا  هب  زیگنا و  رّکفت  فرگش و  همانرب  نیا  رگریبدت  هک  تسا 

ار يو  هعماج  تما و  وا و  ادخ ، هک  دنک  یم  يرگنـشور  و  تسا ، یمارگ  ربمایپ  اب  هفیرـش  هیآ  رد  نخـس  يور  هک  دننآ  رب  زین  یخرب 
.تسا هتخاس  نیشیپ  ياه  تما  نیشناج 

ٍتاجَرَد ٍضَْعب  َقْوَف  ْمُکَضَْعب  َعَفَر  َو 

اّما تسا ؛ هدرب  الاب  رگید  یخرب  رب  يزور  قزر و  رظن  زا  ار  یخرب  هبتر  ماقم و  یتسه  راگدیرفآ  هک  تسا  نیا  روظنم  يدُس »  » رواب هب 
، ییاراد رمع و  درخ ، امیس و  رظن  زا  ار  يا  هراپ  ّتیعقوم  ماقم و  ادخ  هک  تسا  نیا  روظنم  یخرب  رواب  هب 

(103  ) نیمز يور  رد  ناسنا  تفالخ  لصا 
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.دسر یم  رظن  هب  رتهب  مود  هاگدید  ام  رواب  هب  .تسا  هدیشخب  يرترب  رگید  يا  هراپ  رب  ناوت  ورین و 

اه ناسنا  نایم  توافت  زار 

، ناهج نیا  هب  نداهن  ماگ  تدالو و  زاغآ  رد  و  دنا ، هدـش  هدـیرفآ  ناسکیوربارب  ّتیناسنا  لصارد  ناسنا  نادـنزرف  همه  هک  یلاح  رد 
نایم رد  ضیعبت  توافت و  نیا  زار  دوش ، هداد  نانآ  هب  یتازایتما  قاقحتـسا ، نآ  ربانب  ات  دندوبن  يا  هژیو  قاقحتـسا  روخ  رد  کی  چیه 

؟ تسیچ نانآ 

دـنریگ و یم  رظن  رد  ار  شیوـخ  هب  تبـسن  ادـخ  فـطل  رهم و  دـنرو ، هرهب  ییاـهتمعن  نینچ  زا  هک  ییاـهناسنا  هک  تـسا  نـیا  خـساپ 
سانـش هفیظو  فیرـش و  هداوناخ  کی  رد  هک  يدنمتورث  هنومن ، يارب  .دـنیوج  یم  يرود  اه  یتشز  زا  هداد و  ماجنا  ار  دوخ  فیاظو 

تمعن نیا  هب  تسا  نکمم  هتفای  شرورپ  اجنآ  رد  هدوشگ و  ناهج  هب  هدید 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 104)
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ساسحا اب  تسا  نکمم  تسین  رو  هرهب  يزایتما  نینچ  زا  هک  یـسک  ای  و  دـیامن ، شیاین  شرهم  رطاـخ  هب  ار  ادـخ  دـنک و  هجوت  ادـخ 
طیارش نآ  زا  هتفرگ و  رارق  ادخ  نارک  یب  فطل  دروم  هک  دهد  ماجنا  يراک  دزادرپب و  هشیدنا  رکفت و  هب  تمعن  کی  نتشادن  نیمه 

.دبای ییاهر 

ْمُکاتا امیف  ْمُکَُوْلبَِیل 

اهدادعتسا هلیسو  نیدب  دیامزایب و  ار  امش  تسا  هتشاد  ینازرا  امش  هب  هچنآ  رد  ات  دیشخب ، يرترب  رگید  یخرب  رب  ار  امـش  زا  یخرب  و 
.ددرگ رادیدپ  ناتراتفر  رادرک و  رد  امش  ینورد  ياهیگژیو  اه و  يدنمناوت  و 

ياهتمعن ساپـس  يارب  دنـشیدنیب و  نامورحم  تیمورحم  هب  تاناکما  تمعن و  نابحاص  هک  تسا  نیا  هلمج  زا  اهتوافت  نیا  زار  يرآ ،
هراظن اب  هعماج  نامورحم  وس  رگد  زا  ،و  دنیامن لمع  دوخ  ياهتیلوؤسم  فیاظو و  هب  شیوخ  هعماج  رد  ادخ ،

(105  ) اه ناسنا  نایم  زار 

ص:105

( تایاور نآرق و  هاگدید  زا   ) ناسنا شنیرفآ  www.Ghaemiyeh.comزار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 303زکرم  هحفص 112 

http://www.ghaemiyeh.com


ریز تشخ »  » زج يزیچ  هکنیا  اب  و  دنیاشگن ، نارگید  دودـح  قوقح و  هب  زواجت  تسد  دـنزاس و  هشیپ  ییابیکـش  نادـنمتورث  لاح  رب 
ياه هناشن  رد  نادـنمدرخ  زین  و  دـنراد ؛ ساپ  ار  شیوخ  تمارک  سفن و  تزع  دـنهن و  میلقا  تفه  رتخا و  تفه  رب  ياـپ  دـنرادن  رس 

(1) .دننک لمع  دوخ  ملع  هب  ناروشناد  و  دندرگ ، دنمشناد  روشناد و  ات  دنشیدنیب  ادخ  تمظع  تردق و 

تادوجوم دبسرس  لگ  ناسنا 

مدآ ینب  ام   (2): ًالیـضْفَت انْقَلَخ  ْنَّمِم  ٍریثَک  یلَع  ْمُهاْنلَّضَف  ِتابِّیَّطلا َو  َنِم  ْمُهاْنقَزَر  ِرْحَْبلا َو  ِّرَْبلا َو  ِیف  ْمُهاْنلَمَح  َمَدا َو  یَنب  اْنمَّرَک  ْدََقل  «َو 
ياه يزور  عاونا  زا  میدرک و  لمح  راوهار )  ياه  بکرم  رب  ایرد (  یکشخ و  رد  ار  اه  نآ  میتشاد و  یمارگ  ار 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 106)
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«. میدیشخب يرترب  دوخ  قلخ  زا  يرایسب  رب  میداد و  يزور  اه  نآ  هب  هزیکاپ 

هرابرد هک  ییاه  ثحب  لاـبند  هب  دـیجم  نآرق  تسا  دارفا  هب  تیـصخش  نداد  ناـمه  تیادـه ،  تیبرت و  قرط  زا  یکی  هک  اـج  نآ  زا 
دزادرپ یم  وا  هب  تبسن  یهلا  بهاوم  رشب و  عون  يالاو  تیصخش  نایب  هب  اج  نیا  رد  تشاد ،  هتشذگ  تایآ  رد  نافرحنم  ناکرـشم و 
 « . َمَدا یَنب  اْنمَّرَک  ْدََقل  َو  دشورفن «  يزیچان  هناهب  هب  ار  شیوخ  دیالاین و  ار  دوخ  یناسآ  هب  هداعلا  قوف  شزرا  نیا  هب  هجوت  اب  ات  ، 

ریاـس رب  يرترب  ّبیط ،  قزر  بکرم ،  زادـنترابع  هک  دـنک  یم  هراـشا  اـه  ناـسنا  هب  تبـسن  یهلا ،  بهاوـم  زا  تمـسق  هـس  هـب  سپس 
 . تاقولخم

(107  ) تادوجوم دبسرس  لگ  ناسنا 
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؟  تسیچ اج  نیا  رد  ریثک »  ینعم « 

ربار اه  ناسنا  ام  دـیوگ  یم  نآرق  هک  ارچ  دـنا ،  هتـسناد  مدآ  ینب  لک  رب  ناگتـشرف  تلیـضف  رب  لیلد  ار  قوف  هیآ  نارـسفم  زا  یـضعب 
زج هورگ  نیا  تسین و  اه  نآ  زا  رترب  ناسنا  هک  دـنام  یم  یقاب  اج  نیا  رد  یهورگ  اعبط  میداد و  يرترب  دوخ  تاـقولخم  زا  يرایـسب 

 . دوب دنهاوخن  ناگتشرف 

یقاب يدیدرت  مدآ ،  يوس  زا  اه  نآ  هب  ءامسا  ملع  میلعت  وا و  يارب  ناگتشرف  عوضخ  دوجـس و  مدآ و  شنیرفآ  تایآ  هب  هجوتاب  یلو 
یسربط گرزب  رسفم  هتفگ  هب  دوب و  دهاوخ  عیمج  ینعم  هب  اج  نیا  رد  ریثک »  نیاربانب « ،  تسا ،  رترب  هتـشرف  زا  ناسنا  هک  دنام  یمن 

نیا هک  تسا  لومعم  رایسب  برع ،  تاملاکم  نآرق و  رد  نایبلا ،  عمجم  رد 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 108)
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(1)« َنُوبِذاک ْمُهُرَثْکَاَو  :» دیوگ یم  نیطایش  هرابرد  نآرق   . دیآ یم  عیمج  ینعم  هب  هملک 

؟ تسا ادخ  قولخم  نیرترب  ناسنا  ارچ 

ینامـسج و يونعم ،  يداـم و  فـلتخم ،  ياـهورین  زا  هک  يدوـجوم  اـهنت  میناد  یم  اریز  تسین ،  هدـیچیپ  نادـنچ  لاؤـس  نیا  خـساپ 
 . تسا ناسنا  دراد ، دودحمان  يورشیپ  لماکت و  دادعتسا  دنک و  ادیپ  شرورپ  دناوت  یم  اهداضت  يالبال  رد  هدش و  لیکشت  یناحور 

: دیرفآ هنوگ  هس  رب  ار  ملاع  قلخ  دنوادخ  تسااعدم « :  نیا  رب  ینـشور  دهاش  زین  هدش  لقن  یلع  نانمؤمریما  زا  هک  یفورعم  ثیدـح 
تاناویح و ناگتشرف و 

(109 ( ؟  تسا ادخ  قولخم  نیرترب  ناسنا  ارچ 

زا يا  هعومجم  تاناویح  بضغ ،  توهش و  نودب  دنراد  لقع  ناگتشرف  ناسنا ، 

ص:109
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بلاغ شتوهـش  رب  وا  لقع  رگا  دـیآ .  بلاغ  نیمادـک  ات  ودره ،  زا  تسا  يا  هعومجم  ناسنا  اما  دـنرادن ،  لقع  دنبـضغ و  توهش و 
(1)  « . رت تسپ  تاناویح  زا  ددرگ ،  هریچ  شلقع  رب  شتوهش  رگا  تسا و  رترب  ناگتشرف  زا  دوش ، 

(2)

.تسام هدهع  رب  اهنت  مدرم ]  ] ییامنهار نامگ  یب  (3) يدُْهَلل : اْنیَلَع  َّنِإ  »

ههاریب زا  تسرد  هار  شنیزگ  يریذپ و  تیاده  اّما  مییامن ؛ یم  ار  هار  هک  میتسه  ام  و  تسام ، هدهع  هب  مدرم  هب  ندومن  هار  نامگ  یب 
.تسامش دوخ  اب 

دوخ هب  ار  اه  ناسنا  دومنهر  تیاده و  ادخ  هک  دوش  یم  يرگنشور  نایب  نیا  اب 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 110)
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.دنرادنپ یم  نایارگربج  زا  يا  هراپ  هک  هنوگ  نآ  ار ، نانآ  ندرب  ههاریب  هب  یهارمگ و  هن  هدومرف ، مزال 

جـح و هزور ، زامن و  هتـسیاب  هتـسیاش و  ماجنا  ییارگ و  نوناق  يرادربناـمرف و  هار  نشور  ناـیب  هک : تسا  نیا  روظنم  هداـتَق »  » رواـب هب 
(1) .مدرم امش  اب  تسرد  لمع  و  تسام ، اب  ناهانگ  زا  رادشه  هتسیاش و  ياهراک  رگید  تاکز و  تخادرپ 

شنیرفآ ندوبن  فده  یب 

. »؟  دوش یم  اهر  فده  یب  هدوهیب و  دنک  یم  نامگ  ناسنا  ایآ   (2): يًدُس َكَْرُتی  ْنَا  ُناْسنِْالا  ُبَسْحَیَأ  »

نایب قیرط  زا  یکی  هک  دزادرپ  یم  داعم  هرابرد  بلاج  لالدتسا  ود  هب  سپس 

(111  ) شنیرفآ ندوبن  فده  یب 

ص:111
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لحارم رد  ناسنا  هفطن  لماکت  لّوحت و  دانتـسا  هب  وا  تردق  نایب "  قیرط  زا  يرگید  تسا و  دنوادخ " تمکح  شنیرفآ و  فدـه  " 
" . نینج َملاع  فلتخم 

یم اجره  هدشاهر و  نابراس  نودب  هک  يرتش  دروم  رد  ار  يًدُس »  ٌِلبِا  برع «  تسا ،  فده  یب  هدوهیب و  لمهُم و  ینعم  هب  يدُس »  » 
 . درب یم  راک  هب  دور ،  یم  ارچ  هب  دهاوخ 

دنک یم  رواب  هنوگچ  وا  دـیوگ :  یم  هیآ  دـشاب ،  یم  زیخاتـسر  داعم و  رکنم  هک  تسا  یناسنا  نامه  هیآ  نیا  رد  ناـْسنِا »  زا «  روظنم 
؟  دشابن یفده  ناسنا  شنیرفآ  رد  یلو  دـنیرفایب ،  ناسنا  يارب  اه ،  یتفگـش  همه  نیا  تمظع و  نیا  اب  ار  روانهپ  ناهج  نیا  دـنوادخ 

شوگ ندـید ،  يارب  مشچ  دـشاب ،  هدـش  هدـیرفآ  یـصاخ  فدـه  يارب  ناسنا  ياضعا  زا  يوضع  ره  هک  درک  رواب  ناوت  یم  هنوگچ 
طوطخ یتح  ندب .  ياه  لولس  مامت  هب  بآ  نژیسکا و  اذغ و  ندیناسر  يارب  بلق  ندینش و  يارب 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 112)
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همانرب هنوگچیه  نودب  لمهم و  هدوهیب و  دشابن و  راک  رد  یفده  چـیه  وا  دوجو  عومجم  يارب  یلو  دراد ،  یتمکح  زین  ناتـشگنا  رس 
؟  دشاب هدش  هدیرفآ  ّتیلوؤسم  فیلکت و  یهن و  رما و  و 

یم فذـح  لقاع  ياه  ناسنا  هرمز  زا  ار  شمان  دـنریگ و  یم  داریا  وا  هب  دزاسب ،  فدـه  یب  یکچوک  عونـصم  رگا  يداـع  درف  کـی 
؟  دشاب هتشاد  یفده  یب  شنیرفآ  نینچ  تسا  نکمم  قلطم  میکح  دنوادخ  هنوگچ  دنیامن ، 

 ، جـنر درد و  هنوگ  رازه  اب  هتخیمآ  يرارکت و  باوخ  روخ و  نیمه  تساـیند ،  هزور  دـنچ  یگدـنز  نیمه  فدـه  دوش  هتفگ  رگا  و 
 . دنک هیجوت  ار  گرزب  شنیرفآ  نآ  دناوتب  هک  تسین  يزیچ  نیا  اعطق 

یب لـماکت  قح و  تمحر  برق  راوج  رد  نادـیواج  یگدـنز  ینعی  يرتگرزب  فدـه  يارب  ناـسنا  نیا  هک  میریگ  یم  هجیتن  نیارباـنب 
 . تسا هدش  هدیرفآ  نایاپ ،  یب  هفقو و 

(113  ) شنیرفآ ندوبن  فده  یب 
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. »؟ دوبن دوش ،  یم  هتخیر  مِحَر  رد  هک  ینم  زا  يا  هفطن  وا  ایآ   (1) ینُْمی ٍِّینَم  ْنِم  ًهَفُْطن  ُکَی  َْملَا  »

. »؟ تخاس نوزوم  دیرفآ و  ار  وا  دمآرد و  هتسب  نوخ  لکش  هب  سپس  (2): ّيوَسَف َقَلَخَف  ًهَقَلَع  َناک  َُّمث  »

 . دیرفآ ثنؤم  رّکذم و  جوز  ود  وا  زا  :(3) و  یْثنُْالا َرَکَّذلا َو  ِْنیَجْوَّزلا  ُْهنِم  َلَعَجَف  »

. »؟ دنک هدنز  ار  ناگدرم  هک  تسین  رداق  یسک  نینچ  ایآ   (4): یتْوَْملا َِییُْحی  ْنَا  یلَع  ٍرِداِقب  َِکلذ  َْسَیلَا  »

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 114)
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زا يا  هزات  سابل  دـشخب و  یم  يدـیدج  شنیرفآ  زور  ره  رداـم ،  مِحَر  هدـکتملظ  رد  ار  شزرا  یب  کـچوک و  هفطن  هک  یـسک  اـیآ 
دلوتم ردام  زا  دوش و  یلماک  ثنؤم  ای  رکذم  ناسنا  ماجنارـس  ات  دهد ،  یم  وا  هب  ینیون  هرهچ  دنک و  یم  وا  نت  رد  یگدـنز  تایح و 

؟  دنک هدنز  ار  ناگدرم  تسین  رداق  ددرگ ،  یم 

هب تشگزاب  ناکما  دـندز و  یم  ندوب  لاحم  زا  مد  ابلاغ  ینامـسج  داعم  هلأسم  رد  هک  تسا  ینارکنم  لباقم  رد  تقیقح  رد  ناـیب  نیا 
زاغآ هب  ار  وا  هتفرگ و  ار  ناسنا  تسد  ینعم  نیا  ناکما  تابثا  يارب  نآرق  دندرک و  یم  یفن  ندش  كاخ  ندرم و  زا  دعب  ار  یگدـنز 

وا دنادب  ات  دهد ،  یم  ناشن  وا  هب  لحارم  نیا  رد  ار  ناسنا  زیگنا  تفگـش  تاروطت  نینج و  بیجع  لحارم  دـنادرگ ،  یمزاب  شتقلخ 
 . تسا نآ  عوقو  یش ء ،  کی  ناکما  يارب  لیلد  نیرتهب  رگید  ریبعت  هب  تساناوت و  رداق و  زیچ  همه  رب 

زا یکی  ناونع  هب  ارارک  دوب ، هدشن  فشک  لئاسم  نیا  زونه  هک  زور  نآ  رد  نآرق 

(115  ) شنیرفآ ندوبن  فده  یب 
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.تسا (1) ینامسآ  گرزب  باتک  نیا  تمظع  ياه  هناشن  زا  دوخ  نیا  هدرک و  هیکت  نآ  يور  دنوادخ  تردق  ياه  هناشن 

لامک هب  قشع 

يوس هب  لقع ، ياضتقم  ترطف و  مکح  هب  دـشاب ، هتـشاد  رارق  هک  یعامتجا  طیارـش  ییایفارغج و  ّتیعقوم  رـصع و  ره  رد  یناسنا  ره 
تعنص راک و  لوغشم  هاگراک  رد  هک  يرگراک  تسا ، لیصحت  مرگرس  هاگـشناد  رد  هک  ییوجـشناد  فده  .دراد  یمرب  ماگ  لامک ،

روآ و لـالم  طـیحم  رد  هک  یعرتـخم  تـسا و  یلمع  قـیمع  بلاـطم  یـسررب  اـه و  باـتک  هعلاـطم  لوغـشم  هـک  يدنمـشناد  تـسا ،
هک تسا  لامک  فده  نیمه  ًالوصا  تسا و  لامک  هب  ندیسر  تسا ، شیامزآ  لوغشم  ابترم  اه ، هاگشیامزآ 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 116)
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نابیتشپ هراومه  نادجو  نامرف  ترطف و  يادن  تسا و  روآ  حرف  شخب و  تّذل  ًالماک  نآ ، هب  ندیـسر  هار  رد  اه ، جـنر  اه و  یتحاران 
.تساهنآ قّوشم  و 

اه نآ  یگدـنز  بسانم  هک  ار  هچنآ  اریز  دراد ، دوجو  مه  تاناویح  رد  هکلب  تسین ، ناـسنا  صوصخم  اـهنت  لاـمک » هب  قشع   » هزیرغ
هزیرغ هک  تسا  نیا  تاناویح  هب  تبـسن  اه  ناسنا  زایتما  اهتنم  .دـننازیرگ  دوش ، ماـمت  ناـنآ  ررـض  هب  هک  هچنآ  زا  دـنناهاوخ و  دـشاب ،

.تسا رت  يوق  تاناویح  زا  بتارم  هب  لقع  يداه  ییامنهار  تلع  هب  اه  ناسنا  رد  لامک  هب  قشع 

یناگمه یمومع و  ینوناق  هک  مینک  فارتعا  دـیاب  میروآرد ، نوناق  کی  تروص  هب  ناـسنا  رد  ار  لاـمک » هب  قشع   » میهاوخب اـم  رگا 
دـنورب و لامک  يوس  هب  دنتـسه  لیام  دارفا  همه  اریز  دـشابن ؛  اراد  ار  نآ  ّتیمومع  ّتیلک و  ینوناق ، چـیه  دـیاش  هک  اجنآ  اـت  تسا ؛ 

.تسا لامک  هب  ندیسر  تهج  رد  اه  ششوک  اهراک و  مامت 

(117  ) لامک هب  قشع 
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.دوش مامت  وا  نایز  هب  هک  دورب  ییاهزیچ  فرط  هب  ای  دشاب و  رّفنتم  دوخ  تالامک  عفانم و  زا  هک  درک  ادیپ  ناوت  یمن  ار  سک  چیه 

و دنوش ؟ یم  نوناق  نیا  لومشم  دنا ؛  هدرک  یشکدوخ  نوگانوگ ، ياه  هار  زا  اورپ و  یب  هک  يدارفا  ایآ  دیوگب : یـسک  تسا  نکمم 
؟  تسا لامک  هب  ندیسر  روظنم  هب  مه  یشکدوخ  راحتنا و  ایآ 

لحارم زا  یکی  دوخ  هک  « ) اه یتحاران  زا  تاجن   » روظنم هب  اریز  تسا ؛  لاـمک  مه  صاخـشا  نیا  فدـه  هک : تفگ  ناوت  یم  يرآ ،
هک يرطف  لامک  نآ  دنا  هدرک  لایخ  مگ و  ار  لماکت  هار  هک  تسا  نیا  رد  اه  نآ  یتخبدب  یلو  دـننک ؛  یم  یـشکدوخ  تسا ) لامک 

! سب تسا و  نیمه  تسا  نآ  نابیتشپ  نادجو ، لقع و  نامرف 

یم هابت  رذـگدوز  تاّذـل  هب  ندیـسر  هار  رد  ار  دوخ  رمع  هک  نیا  ای  دـنهد و  یمرد  نت  تسپ  ياهراک  هب  هک  ییاه  ناـسنا  نینچ  مه 
رّدخم و داوم  هب  لّسوتم  دنزاس و 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 118)
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مگ ار  لامک  هار  دنور ، یم  لامک  فرط  هب  هک  نیا  نامگ  هب  مه  اه  نآ  .دنتـسین  ینثتـسم  نوناق  نیا  زا  دنوش ، یم  یلکلا  تابورـشم 
ریسم یـضعب  یلو  تسا ، اه  نآ  همه  رد  لامک » هب  قشع   » هصالخ دنناد ! یم  تاعوضوم  نیا  رد  ار  دوخ  تّذل  یتخبـشوخ و  هدرک و 

.دنور یم  هابتشا  ار 

.تسا لقع  نامرف  يرگید  ترطف و  ینابیتشپ  یکی  هار  نیا  رد  اه  نآ  قّوشم  دنتسه و  لامک  يوجتسج  رد  اه  ناسنا  همه   1

هار هک  نیا  ياج  هب  دوش و  هابتشا  راتفرگ  لامک ، قادصم  صیخشت  رد  حیحـص  تیبرت  میلعت و  نتـشادن  رثا  رد  ناسنا  تسا  نکمم   2
.دنک یط  ار  دوخ  ناصقن  طاطحنا و  هار  دیامیپب ، ار  لماکت 

(119  ) لامک هب  قشع 
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یعامتجا يدرف و  لامک 

.تسا یعامتجا  يدرف و  هبنج  ود  ياراد  ناسنا  تیصخش  اریز  تسا ، یعامتجا  يدرف و  هبنج  ود  رد  لامک 

هظحالم یعامتجا ، تایـصوصخ  تیعقوم و  هب  هجوت  نودـب  عامتجا و  طیحم و  زا  رظن  عطق  ار  ناسنا  هک  تسا  نآ  يدرف : ّتیـصخش 
.مینک

.میریگب رظنرد  يراددوخ ، زا  جراخ  طیحم  اه و  ناسنا  ریاس  اب  هک  یطباور  تهج  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  نآ  یعامتجا : ّتیصخش 

يدرف ظاـحل  زا  ناـسنا  .تسا  رّوصتم  یعاـمتجا  يدرف و  تهج  ود  رد  تسا ، نآ  يوجتـسج  رد  ناـسنا  هک  مه  ار  یلاـمک  نیارباـنب ،
.تسا لمع ) قالخا و  رکف ،  ) تهج هس  ياراد 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 120)
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يرطف لامک 

تاـمولعم و هچره  نیارباـنب  .تسا  رت  یلاـع  رت و  لـماک  رکف  نآ  دـشاب ، رت  یلاـع  هـچ  ره  ناـسنا  رکف  تاـیوتحم  هـک  تـسا  یهیدـب 
تفگ ناوت  یم  رت  هداس  ترابع  هب  .دوب  دهاوخ  رت  عیـسو  ناسنا  رکف  هزادـنا ، نامه  هب  دـشاب  هتـشاد  يرتشیب  هعـسوت  ناسنا  تالوقعم 

.تسین راک  رد  یفالتخا )  ) يدّدعت نآ  تایوتحم  رکف و  نایم  هک :

يرکف نآ  راـکفا ، نیرت  تسپ  دـشاب و  تادوجوم  نیرت  یلاـع  هجوتم  هک  تسا  يرکف  نآ  لـماک ، رکف  میریگ  یم  هجیتـن  اـج  نیا  زا 
.دنز یم  رود  تادوجوم  نیرت  تسپ  فارطا  رد  هک  تسا 

: دـیوگ یم  يّدام  درف  کی  مینک : یم  هسیاقم  مهاب  ار  نید  یب  راد و  نید  درف  کی  تاداقتعا  بلطم ، ندـش  نشور  رتهب  يارب  کنیا 
، نآ يربج  نیناوق  دودحم و  تعیبط  تسا ؛  هدرک  تابثا  ام  يارب  یعیبط  مولع  ای  مینیب و  یم  ام  هک  تسا  يزیچ  نامه  َملاع ، »
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زا سپ  تسا و  تعیبـط  زا  یئزج  مه  رـشب  .تسا  هتفرن  راـک  هب  نآ  ناـمتخاس  رد  يرکف  هشقن و  هنوـگ  چـیه  دـنناهج و  نیا  هدـنزاس 
، عقاو رد  .تسین  وا  يارب  یئاقب  هنوگ  چـیه  دـندرگ و  یمزاـب  تعیبط  هب  رگید  راـب  هدـش و  هیزجت  یـشالتم و  مه  زا  وا  ءازجا  گرم ،

«. درادن دوجو  يا  هلصاف  نادنچ  تاناویح ، ریاس  ناسنا و  نایم 

بتارم هب  تعیبط  نیا  ءاروام  َملاع  مینک و  یم  كرد  ام  هچنآ  زا  تسا  رت  گرزب  یلیخ  َملاـع ، : » هک تسا  دـقتعم  راد  نید  درف  کـی 
رب َملاع  .دوب  دهاوخ  هدوب و  هشیمه  .دراد  تیاهن  یب  یتردق  ملع و  َملاع ، نیا  هدـنزاس  يورین  .دـشاب  یم  رت  عیـسو  تعیبط ، ناهج  زا 

، تسین رارسا  نآ  ندوبن  رب  لیلد  اهنت  هن  نآ ، رارسا  زا  ام  لماک  عالطا  مدع  تسا و  هدش  راوتسا  قیقد  قیمع و  رایـسب  هشقن  کی  قبط 
تسین يدوبان  انف و  يانعم  هب  گرم  .دراد  تاناویح  زا  يدایز  رایسب  هلصاف  ناسنا  .تسام  ینادان  رطاخ  هب  هکلب 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 122)

ص:122

( تایاور نآرق و  هاگدید  زا   ) ناسنا شنیرفآ  www.Ghaemiyeh.comزار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 303زکرم  هحفص 129 

http://www.ghaemiyeh.com


رت و عیــسو  َملاـع  دراو  گرم  زا  سپ  ناـسنا ، اریز  تـسا ، رــشب  لاــمک  لــحارم  زا  یکی  هـکلب  ، (1)( تسین رتوـبک  ناـیاپ  گرم ، )
«. ددرگ یم  يرتروانهپ 

هدودحم رد  اهنت  وا  رکف  هک  سک  نآ  تسا ؟ رت  يوق  رت و  لماک  رفن  ود  نیا  زا  کی  مادک  حور  هک : دینک  تواضق  امش  دوخ  نونکا 
لاؤس نیا  باوج  دـیامن ؟ یم  زاورپ  اهتنا  یب  ياـضف  کـی  رد  تیدـبا و  نامـسآ  زارف  رب  هک  سک  نآ  اـی  دـنک و  یم  شدرگ  هداـم ،

...تسا نشور  هتفگان ،

! دشخب یم  وا  هب  یلاع  تّمه  يوق و  يور  دهد و  یم  رارق  يدام  راکفا  زا  رتدنلب  یقفا  رد  ار  ناسنا  رکف  هک  تسا  نید  نیا  يرآ ،
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یقالخا لامک 

: تسا تاّیقالخا  تافص و  زا  هتسد  ود  ياراد  ناسنا 

سح دـنزرف ، نز و  دوخ و  هب  هقالع  دـننام : دوش  یم  هدـید  دارفا  ماـمت  رد  دراد و  ترورـض  تاـیح  همادا  يارب  هک  یتاـیح : زئارغ   1
 . ...و بضغ  توهش و  هزیرغ  سرت ، ّسح  ماقتنا ،

هتـشادن هقالع  شدوخ  هب  ناسنا  رگا  .ددرگ  تیاعر  لادتعا ، دیاب  ددرگ و  یم  ناسنا  یتخبدب  ببـس  تمـسق ، نیا  رد  طیرفت  طارفا و 
هب وا  هقالع  رگا  یفرط  زا  و  دنک ؛  یم  يدوبان  انف و  شوختـسد  ار  دوخ  ناج  دهد و  یم  رارق  اهرطخ  رد  ار  دوخ  سرت  نودـب  دـشاب ،

دارفا .تسا  تکـاله  یتخبدـب و  هیاـم  مه  نیا  هک  تسا  مّلـسم  دـهاوخب ، دوخ  يارب  ار  زیچ  همه  دوش و  عقاو  طارفا  تهج  رد  دوخ ،
تبثم ياه  تیلاعف  زا  دنوش و  یمن  دـنم  هرهب  دوخ  رمع  زا  مه  وسرت  دارفا  دـنناسر و  یمن  نایاپ  هب  ار  دوخ  رمع  ابلاغ  سرتن ، رّوهتم و 

.دنمورحم یعامتجا 
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.دنمورحم یعامتجا  تبثم  ياه  تیلاعف  زا  دنوش و  یمن  دنم  هرهب 

؛  دنصقان مه  درسنوخ  دارفا  لباقم ، رد  دنیآ و  یمرد  بآ  زا  یـشزرا  یب  ًالومعم  دامتعا و  لباقریغ  ياه  ناسنا  كانبـضغ ، صاخـشا 
.دوب دنهاوخن  دوخ  مّلسم  قوقح  زا  عافد  هب  رداق  یعامتجا ، تازرابم  هنحص  رد  اریز 

دندرگ یم  ناسنا  نایز  بجوم  دننک ، زواجت  هزادنا  ّدح و  نآ  زا  رگا  هک  تسا  يا  هزادنا  ّدـح و  زئارغ ، نیا  زا  کیره  يارب  نیاربانب 
.ددرگ لماک  رظن  نیا  زا  دوش و  دنم  هرهب  اه  نآ  زا  دناوت  یم  رشب  روبزم ، تافص  لادتعا  تروص  رد  طقف  و 

ناسنا رتشیب  لامک  ثعاب  دـشاب ، رتداـیز  ردـق  ره  دـنرادن و  ینیعم  هزادـنا  ّدـح و  تافـص ، زا  هتـسد  نیا  یناـسنا : یلاـع  تاـّیحور   2
.دوب دنهاوخ 

زا هک  سک  ره  .تسناد  یناسنا  یلاع  تاّیحور  زا  ناوت  یم  ار  ...و  یـسانش  هفیظو  یبلط ، قح  یتسود ، قح  تلادـع ، دـننام : یتافص 
دشاب هتشاد  رتشیب  مهس  تافص ، نیا 
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تاّیحور یقالخا و  ظاحل  زا  درف  نیا  هزادـنا  ناـمه  هب  دوش ، تفاـی  رتشیب  يرورپ ، تلادـع  سح  سک  ره  رد  ًـالثم  .تسا  رت  لـماک 
.تسا یقالخا  لماکت  لحارم  زا  یکی  زین  تایحور  نیا  شرورپ  لیمکت و  نیاربانب  .تسا  رت  لماک  یناسنا ، زاتمم 

تاّیحور شرورپ  یتاـیح و  زیارغ  لیدـعت  هب  ناـسنا  رد  یقـالخا  لـماکت  داـجیا  هک : میریگ  یم  هجیتن  هنوگ  نیا  دـش ، هتفگ  هچنآ  زا 
.دراد یگتسب  یناسنا ، یلاع 

دوجو رد  ار  یناسنا  یلاع  تایحور  دشخب و  لادتعا  یتایح ، زیارغ  هب  دناوت  یم  ورین  مادک  هک  دومن  هجوت  بلطم  نیا  هب  دـیاب  نونکا 
تایحور شرورپ  زیارغ و  لیدعت  تهج  رد  ینید  تاروتسد  رتشیب  هک  دوش  یم  نشور  ینید  تاروتـسد  هب  هعجارم  اب  دنارورپب ؟ رـشب 

.تسا ناسنا  یقالخا  لماکت  نماض  حیحص ، نید  هک : دنک  یم  تباث  عوضوم  نیا  .تسا  یناسنا  یلاع 

، توهش یهاوخدوخ ، نوچ  مه  يزیارغ  لیدعت  طرش  نیلوا  هک  تسا  نشور  اریز 
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همـشچرس .دـنک  لرتنک  ار  ناسنا  راتفر  راکفا و  تالاح ، اج ، همه  رد  هک  تسا  ینطاب  ینورد و  تیلوؤسم  کـی  ساـسحا  ...و  مشخ 
.تسادخ هب  نامیا  طقف  طقف و  تیلوؤسم ، ساسحا  نیا 

اه يورجک  زا  دهد و  یم  رارق  دوخ  يونعم  ریثأت  تحت  ار  وا  نادجو  دراداج ، رادنید  یـصخش  دوجو  قامعا  رد  هک  تسا  نامیا  نیا 
.دراد یمزاب  تافارحنا  و 

يوس هب  ار  وا  قوش ، اب  هجیتن ، رد  دهد و  یم  ناسنا  هب  ار  کین  شاداپ  نیرتهب  دـیون  یقالخا » لامک   » داجیا روظنم  هب  نید  یفرط ، زا 
، تازاجم زا  سرت  هجیتن ، رد  دنک و  یم  دزشوگ  ار  تازاجم  نیرتالاب  زئارغ ، لرتنک  مدع  يارب  دنک و  یم  تیاده  یقالخا ، تالامک 

.دراد یمزاب  زیارغ  نایغط  دنسپان و  تافص  زا  ار  وا 

لامک حالطصا ، هب  دنا و  لامک  ناهاوخ  رفیک ، ازج و  تاررقم  هب  جایتحا  نودب  هک  دنوش  یم  ادیپ  يدارفا  درک  راکنا  ناوت  یمن  هتبلا 
هچنآ یلو  دنهاوخ ، یم  لامک  يارب  ار 
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دوخ رد  تایحور  هنوگ  نیا  ریثأت  هوالع  هب  مک و  یلیخ  دارفا ، هنوگ  نیا  دادعت  هک : تسا  نیا  تسا  هداد  ناشن  یعامتجا  ياه  هبرجت 
.تسا دودحم  زین  صاخشا  نیا 

.دنهابتشا رد  ًالماک  درادزاب ، تازواجت  اه و  يورجک  زا  ار  ناسنا  دناوت  یم  نادجو  اهنت  دننک  یم  روصت  هک  یناسک 

: دیوگ یم  تیبرت  میلعت و  گرزب  نادنمشناد  زا  یکی 

«. دنا هدز  یکانرطخ  راک  هب  تسد  دنشوکب ، نآ  لیمکت  هب  ًالقتسم  دننک و  ادج  نید  زا  ار  قالخا  دنراد  یعس  هک  یناسک  »

« . تسا یضاق  نودب  هاگداد )  ) همکحم دننام  ادخ  نودب  نادجو  : » دیوگ یم  يوسنارف  رعاش  فوسلیف و  نیترامال » »
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یلمع لامک 

« قالخا  » وترپ ساکعنا و  نامه  لمع ، اریز  تسوا ، یقالخا  لامک  زا  یـشان  ناسنا ، یلمع  لاـمک  هک  دـشابن  رّکذـت  هب  جاـتحم  دـیاش 
زرط رد  ار ، دارفا  تافـص  تاّیحور و  ام  تهج  نیمه  هب  دراد و  یقالخا  هشیر  کی  ناسنا  ياهراک  همه  رت : قیقد  تراـبع  هب  تسا و 

فـالخرب ار  یلمع  یگتخاـس ، یعّنـصت و  روـط  هب  ناـسنا  تسا  نکمم  یهاـگ  هتبلا  .مینک  یم  وـج  تـسج و  اـه  نآ  رادرک  لـمع و 
لامعا و هک  نیا  يارب  نیاربانب  .تسین  ریذـپ  ماود  دراد و  ییانثتـسا  هبنج  لمع ، نیا  هک  تسا  یهیدـب  اما  دـهد ، ماجنا  دوخ  تاّیحور 
دـشر و لاح  رد  هیلاع  تافـص  تایحور و  دـندرگ و  لیدـعت  یتایح ، زیارغ  زیچ ، ره  زا  لبق  دـیاب  دـشاب ، لماک  بوخ و  رـشب ، راتفر 

.دنشاب شرورپ 

: هک دوش  یم  تباـث  بیترت  نیا  هب  دـیدرگ و  دـهاوخ  طوبرم  ثحب  نیا  هب  میدرک  ناـیب  یقـالخا  لاـمک  رد  هک  ار  یبلاـطم  هصـالخ ،
هب نامیا  هیاس  رد  اهنت  ناسنا ، یلمع  لامک  »
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عامتجا لماکت 

«. سب تسا و  ریذپ  ماجنا  ادخ 

رکف نامه  اب  میهاوخب  مینک و  رظن  فرـص  دـنا  هدرک  عامتجا  هرابرد  هک  ناـناد  قوقح  ناسانـش و  هعماـج  ياـغوغرپ  ثحاـبم  زا  رگا 
اه نآ  نایم  دوجوم  ياه  تبـسن  اهدـنویپ و  اب  دارفا  هعومجم  زا  تسا  ترابع  عامتجا  : » تفگ میهاوخ  مینک ، ینعم  ار  عامتجا  هداس ،

دنـشاب و مه  هب  کیدزن  شزیمآ ، ترـشاعم و  تهج  زا  مه و  هب  هیبش  تداع ، موسر و  تاـیحور ، راـکفا ، ظاـحل  زا  هک  يدارفا  ینعی 
«. دنشاب هتشاد  یکرتشم  یگدنز 
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نآرق تایآ  اب  هارمه  ناسنا  لماکت  ثحب  اب  هطبار  رد  یلاثم  اه و  لاؤس 

« . تسا هدش  هدیرفآ  تقاط  مک  صیرح و  ناسنا ،   (1): اعُولَه َِقلُخ  َناْسنِْالا  َّنِا  »

« . دنک یم  یبات  یب  دسر ،  وا  هب  يدب  هک  یماگنه   (2): اعُوزَج ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اِذا  »

« . دوش یم  نارگید  عنام  دسر ،  وا  هب  یبوخ  هک  یماگنه  :(3) و  اعو -ُ نَم ُْریَْخلا  ُهَّسَم  اِذا  «َو 

ناسنا تافص  دروم  رد  توافتم  تایآ  نیب  عمج  يراگزاس و 

 : داد خساپ  اه  نآ  هب  دیاب  هک  تسا  حرطم  ریز  حرش  هب  لاؤس  هس  اج  نیا  رد 

تعیبط رد  هنوگچ  هدیرفآ ،  لامک  تداعس و  يارب  ار  ناسنا  دنوادخ  رگا   1

(131  ) نآرق تایآ  اب  هارمه  ناسنا  لماکت  ثحب  اب  هطبار  رد  یلاثم  اه و  لاؤس 

ص:131

 . جراعم  / 19 - 1
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؟  تسا هداد  رارق  ار  يدب  رش و  وا 

؟  دنک تّمذم  ار  دوخ  شنیرفآ  سپس  دنیرفایب و  یتفص  اب  ار  يزیچ  دنوادخ  تسا  نکمم  ایآ   2

تروص و نیرتـهب  اـب  ار  ناـسنا  اـم  میْوقَت :  ِنَسْحَا  یف  َناـْسنِْالا  اَـنْقَلَخ  ْدََـقل  دـیوگ « :  یم  احیرـص  نیت »  هروس «  هـیآ 4  رد  نآرق   3
 « . میدیرفآ نامتخاس 

 « میْوقَت نَسْحَا  تروص «  هب  ناسنا  تقلخ  ّلک  هکلب  تسا ،  دـب  تشز و  شنطاـب  بوخ و  ناـسنا  رهاـظ  هک  تسین  نیا  روظنم  املـسم 
خـساپ تسا ؟  راگزاس  هنوگچ  ثحب  دروم  هیآ  اب  تایآ  نیا  دنیاتـس ،  یم  ار  ناسنا  يالاو  ماقم  هک  يرگید  تاـیآ  نینچمه  تسا و 
هدیرفآ ناسنا  رد  ار  یتافـص  زیارغ و  اهورین و  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  نآ  دوش و  یم  نشور  هتکن  کی  هب  هجوت  اب  تالاؤس  نیا  همه 

روبزم زیارغ  تافص و  نیاربانب  دنوش ،  یم  بوسحم  وا  تداعس  یّقرت و  لماکت و  هلیسو  هّوقلاب  اه  نیا  هک  تسا 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 132)
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 ، دوش هدافتسا  ءوس  نآ  زا  دریگ و  رارق  یفارحنا  ریـسم  رد  تافـص  نیمه  هک  یماگنه  اما  تسا ،  لامک  هلیـسو  هکلب  تسین ،  دب  اتاذ 
 . دوب دهاوخ  داسف  ّرش و  یتخبدب و  تبکن و  هیام 

یتمعن هب  ندیـسر  اب  دتـسیازاب و  شـشوک  شالت و  زا  يدوز  هب  دهد  یمن  هزاجا  ناسنا  هب  هک  تسا  ییورین  صرح  نیمه  لاثم  يارب 
راک هب  شناد  ملع و  لیصحت  ریـسم  رد  تفـص  نیا  رگا  تسا ،  ّطلـسم  ناسنا  دوجو  رب  هک  تسا  نازوس  شطع  کی  نیا  دوش ،  ریس 

ریـسم رد  نآ  رگا  اما  تسوا ،  لامک  هیام  املـسم  دشاب ،  ملع  رارق  یب  قشاع  هنـشت و  رگید  ریبعت  هب  ای  ملعرد و  صیرح  ناسنا  دتفا و 
 . ددرگ یم  لُخب  یتخبدب و  ّرش و  هیام  دتفا ،  راک  هب  تایدام 

دتسرف یم  لامک  يوس  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  تاذ  ّبُح  میناد  یم  تسا و  تاذ  ّبُح  زا  يا  هخاش  تفـص  نیا  رگید :  ریبعت  هب 
 ، دوش عقاو  یفارحنا  ریسم  رد  رگا  اما  ، 

(133  ) ناسنا تافص  دروم  رد  توافتم  تایآ  نیب  عمج  يراگزاس و 
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 . دور یم  شیپ  نآ  دننام  دسح و  لخب ،  یبلطراصحنا ،  يوس  هب 

 ، تسا دنمدوس  دیفم و  املـسم  هک  هدیرفآ  متا  لد  رد  یمیظع  تردق  دنوادخ  تسا ،  هنوگ  نیمه  بلطم  زین  رگید  بهاوم  دروم  رد 
لیاـسو قرب و  ياـه  هاـگورین  هن  دـنزاسب ،  رگناریو  ياـه  بمب  نآ  زا  دوـش و  هدافتـسا  ءوـس  متا  ینورد  تردـق  نیا  زا  هاـگره  یلو 

(1)  . دوب دهاوخ  داسف  رش و  هیام  نیا  رگید ،  یتعنص 

هب تخـس  ددرگ ، مورحم  تسد و  یهت  دـسر و  وا  هب  ینایز  جـنر و  هک  یماگنه  تیفرظ  مک  ناـسنا  هک  هدـمآ  تاـیآ  نیا  ریـسفت  رد 
.دهد یم  فک  زا  بیکش  نانع  دزادرپ و  یم  هبال  زجع و 

هب تردق  تورث و  دسرب و  وا  هب  یبوخ  ریخ و  هک  یماگنه  اّما  دیازفا : یم  سپس 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 134)
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دزرو (1) یم  يراددوخ  تخس  نامورحم  قح  رد  یکین  ناسحا و  زا  دزرو و  یم  لخب  دروآ ، تسد 

.مدیرفاین دنتسرپب  ارم  هک  نیا  يارب  زج  ار  نایمدآ  نایرپ و  نم  :(2)و  ِنوُُدبْعَِیل ّالِإ  َْسنِْإلا  َّنِْجلا َو  ُْتقَلَخ  ام  «َو 

نانآ هک  تسا  نیا  نایمدآ  نایرپ و  شنیرفآ  زا  ضرغ  فده و  هک  تسا  نآ  رگناشن  هدـمآ و  فدـه  يارب  ِنوُدـُبْعَِیل »  » هژاو رد  مال » »
.دوش یم  لصاح  وا  هناصلاخ  هناهاگآ و  شتسرپ  اب  اهنت  شاداپ  نیا  دنریگ و  رارق  ادخ  رابهوکش  شاداپ  ریسم  رد 

؛ تسوا ياتمه  یب  كاپ و  تاذ  هناهاگآ  هناصلاخ و  شتسرپ  نایرپ ، ناسنا و  شنیرفآ  زا  ادخ  فده  هک  تفگ  ناوت  یم  نایب  نیا  اب 
ار ادخ  هک  یناسک  ساسا  نیا  رب 

(135  ) ناسنا تافص  دروم  رد  توافتم  تایآ  نیب  عمج  يراگزاس و 

ص:135
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فده زا  دنیامنن ، تیاعر  ار  وا  شخب  تاجن  هنالداع و  تاررقم  دنتسرپن و  تسا ، هتسیاب  هتـسیاش و  هک  هنوگ  نآ  ار  وا  ای  دنـسانشن و 
راگدیرفآ یگنازرف  تمکح و  هب  هن  دناسر و  یم  نایز  نآ  لصا  هب  هن  شنیرفآ ، فدـه  زا  فارحنا  نیا  اّما  دـنا ؛ هداتفا  رود  شنیرفآ 

يارب ار  ناـنآ  هدروآ و  مهارف  یمدرم  يارب  ار  یتاـیح  شخبدوـس و  ییاذـغ  هک  دـنام  یم  یـسک  راـک  هب  راـک ، نـیا  .یتـسه  هـنازرف 
نیا رد  هک  تسا  نـشور  .دـنروخ  یمن  اذـغ  نآ  زا  يا  هراـپ  اـّما  دـنریذپ ، یم  ار  وا  توـعد  زین  ناـنآ  دـناوخ و  یم  ارف  نآ  ندروـخ 

هک ارچ  درک ، دهاوخ  هولج  تسرد  وا  فده  دـش و  دـهاوخن  فصو  درخ  تمکح و  مدـع  هب  هدـننک ، توعد  نابزیم و  نآ  تروص 
وا هب  دـیرفآ ، ار  ناسنا  هنازرف  يادـخ  زین  نآ  فدـه  ناـسنا و  شنیرفآ  رد  .تسا  ناـنامهیم  شنیزگ  يدازآ و  ورگ  رد  اذـغ  ندروخ 
زا ار  لامک  دشر و  عناوم  همه  دومن و  يرایـسب  فطل  رهم و  وا  قح  رد  تشاد و  ینازرا  هشیدـنا  درخ و  شنیزگ و  هسیاقم و  تردـق 

هب تشادرب و  وا  هار  رس 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 136)
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ینامرفان و اب  یهورگ  رگا  لاـح  تسا ؛ نیا  شنیرفآ  فدـه  تداعـس و  یتخب و  کـین  جوا  هب  ندیـسر  هار  هک  دومرف  يرگنـشور  وا 
نانآ هتـسیاشان  شنیزگ  يدازآ و  هب  رگید  نیا  دنزاس ، راتفرگ  يراسنوگن  يزور و  هریت  هب  ار  دوخ  دنتفا و  رود  فدـه  نآ  زا  دادـیب 

.نانآ راگدیرفآ  هن  تسا ، طوبرم 

(1): ِنوُمِعُْطی ْنَأ  ُدیِرُأ  ام  ٍقْزِر َو  ْنِم  ْمُْهنِم  ُدیِرُأ  ام  »

«. دنهد كاروخ  نم  هب  هک  مهاوخ  یمن  و  مهاوخ ؛ یمن  ییزور  قزر و ]  ] هنوگ چیه  نانآ  زا  نم 

هک تسا  نآ  رطاخ  هب  هن  تسا ، هدیرفآ  یگدنب  شتـسرپ و  يارب  ار  نانآ  رگا  هک : دنک  یم  يرگنـشور  ناسنا  راگدیرفآ  هیآ  نیا  رد 
؛ دسرب زاین  یب  نآ  هب  يدوس  هار  نیا  زا 

(137  ) ناسنا تافص  دروم  رد  توافتم  تایآ  نیب  عمج  يراگزاس و 
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زاین یب  وا  ياتمه  یب  تاذ  هک  ارچ  یتسه ، راگدیرفآ  هن  تسوا و  هب  ندـناسر  دوس  ناسنا و  لماکت  دـشر و  رطاخ  هب  هکلب  زگره ! هن 
(1) .وا دنمزاین  هدیرفآ و  اه  هدیدپ  همه  یتسه و  نارک  ات  نارک  تسا و 

: مینک یم  ضرع  بلطم  رتشیب  میهفت  يارب  ار  یلاثم  ناسنا  لماکت  هراـبرد  هدـش  حرطم  ياـه  ثحب  اـه و  باوج  لاؤس و  هب  هجوت  اـب 
خساپ یفلتخم  ياه  هنوگ  هب  تسا و  هدش  حرطم  یسرد  ياه  سالک  رد  تاعفد  هب  هک  تسا  یلاؤس  تسیچ ؟ ناسنا  شنیرفآ  هفـسلف 

: تسا لیذ  حرش  هب  دنک  عناق  ار  نم  تسناوت  هک  یباوج  اما  .دوش  یم  هداد 

.داد خساپ  نینچ  ار  اه  هچب  لاؤس  نیا  سالکرد  مّلعم 

دعب صخشتم  يدرف  دنتسه  سرد  لوغشم  نازومآ  شناد  سالک  رد  دینک  ضرف 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 138)
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، دـمآ مشوخ  بّدؤم  اـشوک و  ياـه  هّچب  نیا  زا  هک  دـنک  یم  ناـیب  نینچ  ار  دوخ  ندـمآ  زا  ضرغ  دوش و  یم  دراو  هزاـجا  بسک  زا 
هیده غلبم  میدش  هّجوتم  يروابان  رد  دهدب  تساوخ  هک  ار  هیدـه  دـندش  لاحـشوخ  همه  .مهدـب  اه  نآ  هب  يا  هیدـه  متفرگ  میمـصت 

.تسا دایز  رایسب 

ناسنا کی  مسانـش  یم  ار  ناـشیا  نم  اـه  هچب  دـنتفگ : باوج  رد  مناـخ  .دـشاب  مارح  لاـم  نیا  دـیاش  مناـخ  دـنتفگ  اـه  هّچب  یـضعب 
.تسا لالح  زین  ناشیا  لام  تسا و  ّریخ  نّیدم و  راکتسرد و 

.دهد یم  هیده  دایز  رادقم  نیا  هچ  يارب  ًالصا  بوخ  دیسرپ  اه  هچب  زا  یکی  اما  دندش  مارآ  همه  نخس  نیا  اب 

.دیسرب یتخبشوخ  هب  نآ  اب  دیریگب و  ار  لوپ  نیا  امش  دهاوخ  یم  ملد  تفگ : باوج  رد  هدنهد  هیده 

(139  ) ناسنا تافص  دروم  رد  توافتم  تایآ  نیب  عمج  يراگزاس و 
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هک دندرک  ضارتعا  يا  هّدع  تسا  هتـشاذگ  توافت  هیده  غلبم  رد  یمک  هک  دـندش  هّجوتم  اه  هّچب  دومن  عیزوت  ار  اه  هیدـه  هک  یتقو 
.تسا هدادن  مه  لثم  همه  هب  ارچ 

نیا هتـساوخ و  شدوخ  دیتشادن  وا  زا  یبلطای  دـیدوب و  هدادـن  ماجنا  وا  يارب  يراک  هک  امـش  زیزع ، ياه  هّچب  تفگ : باوج  رد  مّلعم 
.تسین دایز  هک  فالتخا  نمض  رد  هتساوخ و  شلد  هک  رادقم  ره  سک  ره  هب  لاح  .هداد  امش  هب  ار  هیده 

.ینک یم  راکچ  لوپ  نآ  اب  مدیسرپ  همطاف  زا  میدوب  طایح  رد  مناتسود  اب  حیرفت  گنز  رد 

.مهد یم  وا  هب  دنک  تخادرپ  ار  شا  هزاغم  سانجا  تباب  ياهکچ  دناوت  یمن  هدش و  راتفرگ  مردپ  تسا  یتدم  تفگ :

 . حیرفت میور  یم  ناتسود  اب  مرخ و  یم  نیشام  کی  مور  یم  هک  نم  تسا  شوخ  تلد  اباب  ورب  تفگ : ناگژم 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 140)
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لوبق هاگـشناد  لاسما  هک  ضرف  رب  نم  تفگ : .ینک  یم  راکیچ  تلوپ  اب  وت  مدیـسرپ  داد  یم  شوگ  اه  فرح  هب  تشاد  هک  هرهز  زا 
.درادن ار  نم  هاگشناد  جراخم  نیمأت  ناوت  زین  مردام  هتفر و  ایند  زا  هک  مردپ  نوچ  مورب  هاگشناد  هب  مناوت  یمن  موش 

.دوش لح  نامتالکشم  هک  منک  راک  هچ  نآ  اب  هک  منک  یم  رکف  مراد 

ار یشارخلد  هنحـص  ناهگان  دمآ  یتقو  دمآ و  رید  ناگژم  اما  دندمآ  همه  مدرک  توعد  ار  مناتـسود  يزور  دعب ، لاس  دنچ  تشذگ 
.دوب هتسشن  رچلیو  يور  ناگژم  میدید ،

همه هب  لبق  لاس  دنچ  هک  يدرف  نآ  هب  نتفگ  ازسان  نیرفن و  هب  درک  عورش  میدیسرپ  ار  شندش  لولعم  تلع  وا  زا  یسرپلاوحا  زا  دعب 
.دوب هداد  لوپ  سالک  ياه  هّچب 

پچ نیشام  هک  مدوب  ناتسود  اب  .دراد  وت  ندش  لولعم  هب  یطبر  هچ  هراچیب  نآ  تسین  وا  راوازـس  اه  فرح  نیا  ناگژم  تفگ : هرهز 
.مدش عاخن  عطق  نم  دش و 

(141  ) ناسنا تافص  دروم  رد  توافتم  تایآ  نیب  عمج  يراگزاس و 
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ّدح زا  دایز  تعرس  هک  میدیمهف  هرخالاب  .یتشاد  دایز  تعرس  ای  هتشاد و  ینف  بیع  نیشام  امتح  دش  پچ  نیشام  ارچ  دیسرپ : همطاف 
 . دوب هدش  هثداح  نیا  بجوم 

دیـسرپ دوب  هدش  هرهز  عضو  رـس و  ندش  ضوع  هجوتم  هک  ناگژم  .دش  زاب  اه  هتـشذگ  زا  تبحـص  رـس  ناگژم ، ندش  مارآ  زا  دـعب 
.يدش ون  وت  منیب  یم  هرهز  یتسار 

هّللاءاشنا ادخ  داد  نم  هب  ار  تکربرپ  هیده  نآ  هک  متـسه  ییادخ  هدـنب  نآ  نویدـم  ار  اه  نیا  همه  یهاوخب  ار  شتـسار  تفگ : هرهز 
.داد تاجن  یتخبدب  تکالف و  زا  ار  ام  دهدب  شریخ 

؟  ارچ دننادب  هک  دندوب  رظتنم  بّجعت  اب  همه 

هجیتـن نیا  هب  داـیز  يوج  سُرپ و  تروشم و  اـب  مراد  مدوب  هتفرگ  هیدـه  هک  یبوخ  هیامرـس  مدـید  ناتـسریبد  زا  دـعب  داد  همادا  هرهز 
هک ار  یطایخ  رگید  یهامدنچ  متفر  دراد  زین  یبوخ  دمآرد  نانز و  يارب  راشف  مک  يراک  یطایخ ، هک  مدیسر 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 142)
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یبوخ دـمآرد  هک  مدـش  هجوتم  مک  مک  مدز  کچوک  یهاگراک  ار  هیامرـس  زا  يرادـقم  ادـتبا  مدـش و  لیمکت  مدوب  دـلب  هراک  همین 
مدرک و يزادنا  هار  رگید  رگراکدنچ  اب  دنموربآ  هاگراک  کی  هیامرـس  هدنام  یقاب  یلبق و  کچوک  هاگراک  دوس  اب  ار  هاگراک  دراد 

.مینارذگ یم  يزور  هاگراک  دمآرد  زا  رگید  هداوناخ  دنچ  اب  ما  هداوناخ  مدوخ و  نالا 

مه تروشم  رگا  هتبلا   ) مدوب هدرک  تروشم  مه  نم  شاک  يا  تفگ  مدیـسرپ  ار  ّتلع  تسا  تحاران  یلیخ  هک  مدـش  ناـگژم  هّجوتم 
ار مدوخ  يداهنـشیپ  هار  مدادـن و  شوگ  دـندرک  دایز  تفلاخم  نم  راک  نیا  اب  هک  مردام  ردـپ و  نوچ  تشادـن  يا  هدـیاف  مدرک  یم 

 . مدوب هدرکن  ریگ  نیمز  تخبدب و  ار  مدوخ  مه  مدوب و  هدادن  داب  رب  ار  هیامرس  مه  ات  متفر )

نم هچ  رگا   ) دش وت  یتخبدب  بجوم  هیامرس  نیا  یتفگ  یم  هک  الاح  ات  ناگژم  تفگ  دمآ و  فرح  هب  دوب  تکاس  الاح  ات  هک  همطاف 
نم نوچ  مدوب  فلاخم  وت  فرح  اب  زین 

(143  ) ناسنا تافص  دروم  رد  توافتم  تایآ  نیب  عمج  يراگزاس و 
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.ییوگ یم  يرگید  زیچ  الاح  اما  مدیسر ) یتخبشوخ  هب  ابیرقت  هیامرس  نآ  اب  زین 

هیده نیا  نم  تفگ  ادخ  هدنب  نآ  منیب  یم  منک  یم  رکف  تسرد  هک  الاح  ناج ، همطاف  هن  تفگ : نئمطم  اما  هدرسفا  یتلاح  اب  ناگژم 
زا رتـشیب  نم  هیدـه  هک  نآ  دوجو  اـب  مدرک و  يرکف  یب  مدوخ  نم  اـما  دوب  ریخ  وا  ّتین  دـصق و  يوش و  تخبـشوخ  هک  مهد  یم  ار 

.مدومن مهارف  ار  ما  هداوناخ  دوخ و  یتخبدب  تابجوم  دوب  هرهز 

، مناخ هن  دنتفگ : همه  .دوب  دب  هیامرـس  اه  هّچب  تفگ : یمارآ  هب  دـش و  دـنلب  شیاج  زا  نامملعم  هک  میدوب  ینامهم  ياوه  لاح و  رد 
.دوب ریخ  هک  زین  هدنشخب  ّتین  دصق و  دوب ، لالح  دوب ، بوخ  هک  هیامرس 

.دندش تخبدب  یهورگ  تخبشوخ و  نآ  اب  یهورگ  ارچ  سپ  تفگ : مّلعم 

.هتشاد هشیش  هدرخ  ام  هدش  تخبدب  رکف  نوچ  مناخ  تفگ : یخوش  هب  اه  هّچب  زا  یکی 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 144)
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.مزیزع هچ  ینعی  تفگ : مّلعم 

دایز ینارذگشوخ  لابند  تسیاب  یم  دندرکن  هک  دندرک  یم  شوگ  اهرتگرزب  فرح  هب  تسیاب  یم  هک  مناد  یم  هچ  ینعی  مناد  یمن 
.مناخ اهزیچ  نیمه  رگید  دندوب و  هک  دندوب  یمن 

بوخ سپ  دینادب  ار  شنیرفآ  هفـسلف  دیتساوخ  یم  اه  هچب  منک  لیمکت  ار  لوا  لاؤس  خساپ  دـیهدب  هزاجا  اما  تنـسحا ، تفگ : ملعم 
ار لقع  رمع و  میریذپ  یم  مه  ار  لقع  رمع و  قوش  قوذ و  اب  مه  نآ  متفریذپ  یم  همه  ار  تسا  هدنـشخب  درف  نآ  ادخ  دـینک  شوگ 
ام هب  ار  رمع  مان  هب  يدوجو  هیامرـس  نیا  هک  ادخ  امـش  رظن  هب  لاح  .دوب  یتخبـشوخ  هب  ندیـسر  هدنهد  هیده  فده  میریذپ  یم  مه 

؟  دوب هچ  يارب  داد 

.یگدنز يارب  تفگ : یکی 

.تدابع يارب  تفگ : يرگید 

(145  ) ناسنا تافص  دروم  رد  توافتم  تایآ  نیب  عمج  يراگزاس و 
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.یگدنب يارب  تفگ : موس  رفن 

تداعس و هکلب  ییایند  یتخبـشوخ  تداعـس و  هن  مه  نآ  دوب و  یتخبـشوخ  تداعـس و  هب  ندیـسر  يارب  نم ، نازیزع  هن  تفگ : مّلعم 
.دنک یم  یتخبشوخ  ساسحا  تسا و  ادخ  هب  لصّتم  تخبشوخ  ناسنا  يورخا و  یتخبشوخ 

لوا زا  امـش  .تسا  راک  تکرح و  شالت و  ناسنا  یگدنز  مامت  هکلب  دهد و  یم  ماجنا  ایند  رد  ییاهراک  لامعا و  هلـسلس  کی  ناسنا 
شبنج و تکرح و  شالت و  یگدـنز  همه  دـینیب  یم  رگید ، مدرم  هب  هچ  دـینک و  هاگن  ناـتدوخ  هب  هچ  دـیوش ، یم  رادـیب  هک  حـبص 
دنهاوخ و یم  زیچ  کی  رما  تیاهن  رد  همه  یلو  دنک ، یم  قرف  یلیخ  اهدوصقم  هتبلا  هچ ؟ يارب  دیـسرپب  رگا  .تسا  راک  یگدنود و 

.تسا ناشدوخ  تداعس  نآ 

یم شتواقـش  هب  رجنم  هک  دور  یم  ییاهراک  لابند  رگا  و  شدوخ ، تواقـش  بلاط  هن  تسا  شدوخ  تداعـس  بلاط  هرطفلاـب  ناـسنا 
هک نیا  دصق  هب  هن  ار  راک  نآ  دوش ،

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 146)
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عطق و روط  هب  ناسنا  سپ  .تسا  هار  نیا  رد  شتداعـس  شدوخ  لایخ  هب  زین  لاح  ناـمه  رد  هکلب  دـهد  یم  ماـجنا  دـسرب  تواقـش  هب 
تکرح و شالت و  زا  هک  تسین  نیا  شدصق  سک  چـیه  تسا و  بلاط  ار  شدوخ  تداعـس  شدوخ ، شالت  راک و  لمع و  زا  مّلـسم 

لئان تداعـس  هب  هک  نیا  لایخ  هب  دـنک  یم  ایند  نیمه  رد  يدایز  ياه  شـالت  ناـسنا  یهاـگ  هتبلا  .دوش  شبیـصن  تواقـش  شتیلاـعف 
سوکعم هجیتن  اه  شالت  نیا  زا  هک  دـنیب  یم  ای  تسا و  هدوب  هدوهیب  اه  شالت  نیا  مامت  هک  دـمهف  یم  شدوخ  یتدـم  زا  دـعب  دوشب ،

.دوب رتهب  شتداعس  يارب  درک  یمن  شالت  رگا  تسا و  هتفرگ 

یم ادیپ  یعـضو  ینعی  دنک ، یم  ادیپ  یعقاو  شزرا  ناسنا  لمع  هک  تسا  نیا  ادخ  رون  هب  ندش  نشور  ادـخ و  هب  نامیا  راثآ  زا  یکی 
لامک و هب  ندیـسر  زین  دنوادخ  فده  يدبا ، تداعـس  مه  نآ  دوش  یم  ناسنا  تداعـس  بجوم  ناسنا  شالت  لمع و  اعقاو  هک  دـنک 

( ناربمایپ  ) ینوریب ینورد و  ياه  هار  لقع و  ادخ  نمض  رد  دشاب  یم  تداعس 

(147  ) ناسنا تافص  دروم  رد  توافتم  تایآ  نیب  عمج  يراگزاس و 
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.تسا هدادرارق  ام  يارب  حیحص  يراذگ  هیامرس  ار 

تداعس لامک و  ّدح  تساوخزاب  عقوت و  تسا ) كدنا  رایسب  توافت  نیا  هک   ) دشاب هتشاذگ  توافت  هیامرـس  رد  ادخ  رگا  نمـض  رد 
.دوب دهاوخ  هزادنا  نامه  هب  زین 

ناتیارب تداعس  يوزرآودیسرب  تداعسو  یتخبـشوخ  هب  نات  یگمه  نم  نازیزع  هّللاءاش  نا  تفگ : هک  دوب  اج  نیمه  رد  مّلعم  سپس 
.زور نآ  هب  ندیسردیما  هب  مراد 

هغالبلا جهن  رد  ناسنا  شنیرفآ  فده 

َو ُهاصَع ، ْنَم  ُهَیِصْعَم  ُهُّرُضَت  ُهَّنَِال ال  ْمِِهتَیِصْعَم ، ْنِم  انِمآ  ْمِِهتَعاط ، ْنَع  اِّینَغ  ْمُهَقَلَخ  َنیح  َقَلَخلا  َقَلَخ  یلاعَت  ُهَناْحبُس َو    َ هّللا َّنِاَف  ُدَْعب  ّ-ا  مَأ »
(1) «. ُهَعاطَأ ْنَم  ُهَعاط  ُهُعَْفنَت  ال 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 148)
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اریز دوب ، ناما  رد  اه  نآ  ینامرفان  تیـصعم و  زا  زاین و  یب  ناشیگدـنب  تعاـط و  زا  قلخ  شنیرفآ  ماـگنه  ناحبـس  دـنوادخ  همجرت :
.دناسر یمن  وا  هب  يدوس  نارادربنامرف  تعاط  و  دناسرن ، ینایز  ار  وا  ناراکهانگ  تیصعم 

رکذ هک  یتافـص  ياراد  مدرم  رگا  دینک  رکف  ادابم  هک  دنوش ، یم  رکذتم  يا  همدقم  دوخ  ياویـش  نانخـس  ءادتبا  رد  ترـضح  حرش :
تافـص نیا  هب  ّقلختم  یـسک  رگا  و  دوش ، یم  دئاع  دنوادخ  هب  یعفن  دندش ، دّبعتم  و  دندیزخ ، يوقت  سابل  نورد  و  دندش ، منک  یم 

: ارچ دنز  یم  شسدقم  تحاس  هب  يررض  تفرگ ، شیپ  ار  تیصعم  قیرط  و  دشن ، یقالخا 

درگ دنیشنن  شیئایربک  نماد  رب  دندرگ  رفاک  تانئاک  هلمج  رگ 

: موش روآدای  ار  يا  همدقم  مناد  یم  مزال  بلطم  نیا  ندش  نشور  يارب 

(149  ) هغالبلا جهن  رد  ناسنا  شنیرفآ  فده 

دوخ شیادیپ  يارب  ّتلع  راهچ  هب  ام  دوجو  یتح  یقولخم  ره  نکمم و  دوجوم  ره 
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: دوش یم  یفتنم  مه  لولعم  دوش ، یفتنم  اه  نآ  زا  یکی  رگا  هک : دراد ، زاین 

یئاغ ّتلع  يروص 4  ّتلع  يّدام 3  ّتلع  یلعف 2  ّتلع   1

نیا هک  ییانب  دنک ، هیهت  دوخ  تنوکـس  يارب  ار  ینامتخاس  دهاوخ  یم  یـصخش  دینک  ضرف  منزب ، یلاثم  بلطم  ندش  حـضاو  يارب 
تئیه و لکـش و  و  يدام ، تلع  هریغ  نامیـس و  رجآ ، چـگ ، نهآ ، زا  ّمعا  هناخ  نیا  مزال  حـلاصم  و  یلعاف ، تلع  دزاس  یم  ار  هناـخ 

للع ریاس  رب  مدـقم  ینهذ  لُّصَحَت  رظن  زا  یئاـغ  ّتلع  .تسا  یئاـغ  ّتلع  هناـخ  نیا  رد  تنوکـس  و  يروص ، تلع  هناـخ  نیا  تروص 
ینعی دتفا  یم  تنوکس  رکف  هب  ناسنا  ادتبا  دش ، هدز  هک  یلاثم  رد  رت  حضاو  ترابع  هب  همه ، زا  رّخؤم  یجراخ  ققحت  رظن  زا  و  تسا ،

، دش نیمأت  يروص  يدام و  یلعاف و  تلع  هک  نیا  زا  دعب  هدـش و  ققحم  لصاح و  نهذ  رد  نکـسم ) رد  تنوکـس   ) یئاغ ّتلع  ادـتبا 
.دوش یم  لصاح  دوب ، تنوکس  هک  یئاغ  ّتلع 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 150)
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قولخم و هک  لاـعتم  دـنوادخ  دوـجولا و  بجاو  یلو  تسا ، يرورـض  مزـال و  یقوـلخم  نکمم و  دوـجوم  ره  يارب  تلع  راـهچ  نیا 
جاتحم و اپ  ات  رـس  هک  ام  فـالخ  هب  ریقف ، هن  تسا ، تاذـلاب  ینغ  وا  اریز  تسین ، وا  رب  مکاـح  ّتلع  راـهچ  نیا  تسین ، يزیچ  روهقم 

: هک هدروخ  ام  تشپ  رب  ییور  هیس  رهُم  میریقف و 

ملاع هّللا  دشن و  زگره  ادج  ملاع  ود  رد  نکمم  ییور ز  هیس 

رت هاگآ  نارگید  زا  ام  رکیپ  نیـشام  هدنزاس  (1) و  ُِّینَْغلاَوُه » ُهّللاَو  ِهّللا  َیِلا  ُءارَقُْفلا  ُُمْتنَا   » تسا هدومرف  دوخ  قلاـخ  هک  میوگ  یمن  نم 
.تسا دوخ  عونصم  هب 

هدـنهد لیکـشت  داوم  هک  يدام  تلع  .تسا 2  دـنوادخ  هک  یلعاـف  تلع   1 تسا : هدوـبن  تلع  نیا 4  زا  ینثتـسم  مه  اـم  ندرک  قلخ 
تلع .تسام 3  ياه  ندب  نامتخاس 

(151  ) هغالبلا جهن  رد  ناسنا  شنیرفآ  فده 
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.تسا یهلاءاقل  هب  ندیسر  لماکت و  هک  یئاغ  تلع  .تساه 4  نآ  تئیه  هک  يروص 

تروص هب  میربب ، عفن  ات  میزاس  یم  هناخ  هک : ام  لـثم  مه  دـنوادخ  تقلخ  هک  نیا  مهوت  زا  يریگولج  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  یلوم 
ار سنا  نج و  : (1)« ِنوُدـُبْعَِیل ِّالا  َْسنِْالا  َّنِْجلا َو  ُْتقَلَخ  ام   » ياضتقم هب  تسا ، تدابع  نآ  یئاغ  تلع  و  تسا ، شدوخ  يارب  یعافتنا 

تروصرد هلباقم  هنیرق  هب  لباقم  رد  و  دـسر ، یم  تداـبع  قیرط  زا  دـنوادخ  هب  یعفن  و  ارم ، دـننک  تداـبع  هک  نیا  رگم  مدرکن  قلخ 
.تسا نارگنایصع  نایصع  زا  نمیا  نیعیطم و  تعاطا  زا  زاین  یب  دنوادخ  تسین ، نینچ  دنیامرف : یم  دسر ، یم  يررض  تیصعم 

دئاع تقلخ  نیا  عفن  و  تسیچ ؟ تقلخ  فده  سپ  هک : دیآ  یم  شیپ  یتالاؤس  اج  نیا 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 152)
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: میزادرپب شنیرفآ  فده  یسررب  هب  دیاب  شنیرفآ ، هنیمز  رد  رگید  تالاؤس  تالاؤس و  نیا  باوج  رد  دوش ؟ یم  يدارفا  ای  درف  هچ 

: میئوج یم  يرای  تسا  هلپ  ددع  ياراد 5  هک  یناکلپ  زا  شنیرفآ ، فده  زا  تالاؤس  خساپ  هب  ندیسر  يارب 

وا رد  شزرا  دض  لماکت و  دض  ناصقن و  هبئاش  هک  تسا  یلامک  لاعتم  دـنوادخ  تسا  لامک  قلطم  قلطم و  لامک  دوجولا  بجاو   1
ای ياهنم 1  ای  هفاضا 1  هب  تیاهن  یب  تسا ، تیاـهن  یب  تـالامک و  ماـمت  هدـنرادربرد  يواـح و  هک : تسا ، يدوجوم  وا  درادـن ، هار 
هب جایتحا  دوبمک ، صقن و  زا  یلاخ  تسا و  یـصقن  ره  زا  یلاـخ  وا  سپ  تسا ، تیاـهن  یب  لـصاح  رب 2  میسقت  رد 1000  برض 1 

يدنوادخ تحاس  رب  یتنم  دوخ  مالـسا  اب  میناوت  یمن  ام  یتح  دنیبب ، يا  هبرـض  ام  تیـصعم  زا  و  دنک ، زاین  عفر  هک  درادـن  ام  تدابع 
: دومرف شربمایپ  هب  شدوخ  هک  دراد ، تنم  ام  رب  وا  هکلب  میهنب ،

(153  ) هغالبلا جهن  رد  ناسنا  شنیرفآ  فده 
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رطاخ هب  ربماـیپ  يا  وت  رب  اـه  نآ   (1)« ِنامیِْالل ْمُکیدَـه  ْنَا  ْمُْکیَلَع  ُّنُمَی  ُهّللا  َِلب  ْمُکَمالِْـسا  َّیَلَع  اوُّنُمَتال  ُْلق  اوُمَلْـسَا  ْنَا  َکـْیَلَع  َنوُّنُمَی  »
امش درک  تیاده  هک : هدراذگ  امـش  رب  ّتنم  ادخ  هکلب  ار ، ناتمالـسا  نم  رب  دیراذگن  ّتنم  وگب  دنراذگ  یم  ّتنم  ناشندروآ  مالـسا 

.ندروآ نامیا  يارب  ار 

دـهاوخب و هزیاج  وا  زا  دورب و  رتکد  دزن  هتفای ، يدوبهب  هدرک و  زیوجت  رتکد  هک  یئاود  ندروخ  رثا  رد  رامیب  هک  تسا  نیا  لـثم  هلب ،
لاگنچ زا  ار  وت  هک : دراذگ ، تنم  ترـس  رب  دـیاب  رتکد  لفاغ ، يا  مدـش ، نامرد  مدروخ و  نم  ار  اهاود  هک : دراذـگ  تنم  شرـس  رب 

.وا هب  تبسن  وت  هن  داد  تاجن  گرم  يرامیب و 

ْنِا َو  : » هک تسا ، لئاضف  همه  همشچرس  عبنم و  دنوادخ  میوشن ، فرحنم  ثحب  زا 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 154)
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تکوش و چیه  یتردق و  ملع  چیه  تسام ،) دزن  نآ  عبانم  نئازخ و  هک  نیا  رگم  تسین  یئیـش  چیه   ) (1) ُُهِنئازَخ » انَْدنِع  ِّالا  ْیَش ٍء  ْنِم 
زا مراد  يزیچ  مه  نم  رگا  تسا ، هتفرگ  همشچرس  یهلا  عبنم  لاناک  زا  هک  نیا  ّالا  دوش  یمن  هدید  یتردق  توطـس و  چیه  یتمظع و 

عبانم نئازخ و  هک  یئاهزیچ  زا  و  «: ) ٍمُوْلعَم ٍرَدَِـقب  ِّالا  ُُهلِّزَُنن  ام  َو  : » دراد هیآ  نیمه  لیذ  رد  هک  وا  ياـطع  زا  تسا و  جاوم  سوناـیقا  نآ 
اه نآ  هب  .دنراد  ار  نآ  شریذـپ  تقایل  تیحالـص و  دارفا  هک  يردـق  هب  یمولعم ) ردـق  هب  ّالا  مینک  یمن  اطع  دارفا  هب  تسام ، دزن  نآ 

.دوش یم  دنم  هرهب  یهلا  تمحر  ناراب  زا  شدوخ  يدوجو  فرظ  هزادنا  هب  سکره  دوش ، یم  اطعا 

زا معا  ءایشا  عبانم  نئازخ و  هدنراد  قلطم و  لامک  تسا  ضاّیف  قلطم  لامک   2

(155  ) هغالبلا جهن  رد  ناسنا  شنیرفآ  فده 
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، تسا دوخ  دح  رد  یلامک  هک  دیـشروخ  دیامن ، یم  ضیف  هضافا  امئاد  وا  دـنک ، یم  یناشفارون  ینکارپرون و  هریغ ، تردـق و  ملع و 
رد یناصقن  هک  یناسک  ضیف و  نابلاط  جاـیتحا  عفر  يارب  هکلب  دراد ، دوخ  هک  یجاـیتحا  عفر  رطاـخ  هب  هن  اـما  دـنک ، یم  یناـشفارون 
اب يدرف  ره  ات  دـنک ، یم  هعاشا  دوخ  زا  ضیف  رون و  تیاهن  یب  دـسرب ؛ تیاهن  یب  هب  ات  دور  رتـالاب  لاـمک  هچ  ره  و  دـنراد ، تینارون 

رتـشیب دوش ، رت  هدرتـسگ  يدوجو  هعـس  فرظ و  هچ  ره  دـیامن ، تشادرب  رادـقم  هچ  دوـخ  یباـستکا  تقاـیل  دوـخ و  يدوـجو  فرظ 
: دندومرف لیمک  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دوش ، یم  عمتجم  نآ  رد  ناراب  دشاب  رتگرزب  هچره  فرظ  هک  نیا  امک  دـیامن  یم  رون  تفایرد 

ریبعت هب  تسا و  اه  نآ  نیرت  هدـنرادهاگن  اه  نآ  نیرتهب  هک  تسا  ییاه  فرظ  اه  بلق  نیا  اهیعْوَأ » اـهُْریَخَف  ٌهَیِعْوَأ  َبُولُْقلا  ِهِذـه  َّنِا  »
.تساه نآ  نیرت  عیسو  رگید 

هعیش و زا  راوگرزب  ءاملع  تسا  رادفده  ضارغا و  هب  لّلعم  دنوادخ  لاعفا   3

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 156)
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ات میهد  یم  ماجنا  ار  يراک  ام  هک  هنوگ  نامه  اریز  تسین ، ضارغا  ياراد  دنوادخ  لاعفا  هک : دنتسه  قفتم  نّنست  لها  زا  هلزتعم  هقرف 
وا رد  یناصقن  دـنوادخ  دـیآ  یم  مزال  تسا ، نکـسم  هب  نامزاین  عفر  يارب  میزاس ، یم  هناخ  یتقو  ًالثم  مینک  زاین  عفر  نآ  ضارغا  هب 
هک تسین  یناصقن  ار  دـنوادخ  اریز  تسا ، لطاب  هرورـضلاب  نیا  و  دوش ، لمکتـسم  هدرک و  ار  ناصقن  نآ  عفر  ضرغ  نیا  اـب  دـشاب و 

.دنک نآ  عفر 

قلاخ و  دنا ، هدش  راتفرگ  هیبشت  سایق و  هّرد  رد  هک : هرعاشا  ّدر  رد  یهلا و  لاعفا  ندوب  رادـفده  رد  هلزتعم  هعیـش و  ینعی  هیلدـع  هلدا 
رارق اه  نآ  داهـشتسا  دروم  هک  تسا  یتایآ  نآرق  رد  یلقن ، اـما  تسا ، یلقع  یلقن و  لـیلد  هتـسد  ود  دـنا ، هدرک  هیبشت  قولخم  هب  ار 

: مینک یم  رکذ  ار  هیآ  هنومن 3  يارب  هتفرگ و 

(157  ) هغالبلا جهن  رد  ناسنا  شنیرفآ  فده 
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(1)« َنوُعَجُْرتال اْنَیِلا  ْمُکَّنَا  اثَبَع َو  ْمُکانْقَلَخ  امَّنَا  ُْمْتبِسَحَفَا   » 1

.)؟ تسین ام  يوس  هب  امش  تشگزاب  دینک  یم  رکف  میدیرفآ و  ثبع  ار  امش  ام  هک : دیرادنپ ، یم  نینچ  ایآ  )

(2)« ِنوُُدبْعَِیل ِّالا  َْسنِْالا  َّنِْجلا َو  ُْتقَلَخ  ام  َو   » 2

.ارم دننک  تدابع  هک  نیا  يارب  رگم  مدرکن  قلخ  ار  سنا  نج و  دیامرف  یم  دنوادخ 

(3)« اُورَفَک َنیذَّلا  ُّنَظ  َِکلذ  ًالِطاب  امُهَْنَیب  ام  َضْرَْالا َو  َءامَّسلا َو  اَنْقَلَخ  ام  َو   » 3

ندوب فده  یب  میدیرفاین و  لطاب  ار  تساهنآ  نیب  هچره  نیمز و  نامسآ و  ام  )

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 158)

: هک دش  نشور  هیآ  هس  نیا  زا  تسا ) نیرفاک  نامگ  تقلخ ، ملاع 
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.تسا هدوب  یفده  ضرغ و  يور  زا  دنوادخ  تقلخ 

زا تسا  حـیبق  نیا  و  تسا ، وغل  هدـیاف و  یب  يراک  ثبع و  دـشاب ، ضرغ  نودـب  دـنوادخ  لاعفا  رگا  هک : تسا  نیا  یلقع ، لـیلد  اـما 
.دوش یمن  رداص  ادخ  نوچ  یمیکح 

، تسا یتروص  رد  نیا  مییوگ : یم  تسا » یصقن  لامکتسا  بجوم  یهلا  لاعفا  ندوب  راد  ضرغ  : » دنتفگ هک  هرعاشا  باوج  رد  اما  و 
دوجو ماظن  لک  هب  ای  ددرگ  یمرب  ناگدـنب  هب  ای  وا  لاـعفا  عفن  هکلب  تسین ، نینچ  هک  یلاـح  رد  دـشاب ، دـنوادخ  هب  دـئاع  ضرغ  هک :

(1  ) .دنک یم  تشگزاب 

هچ تسا ، حیبق  تاقولخم  زا  یمیکح  رب  دیآ و  یم  مزال  وغل  ثبع و  ّالا  و  تسا ، رادفده  دـنوادخ  لاعفا  دـش : نشور  حیـضوت  نیا  اب 
هّللا یلاعت  هک  ءامکح  قلاخ  هب  دسر 

 . ص 32 باتک ، رشن  زکرم ، پاچ  رشع ، يداح  باب   1

(159  ) هغالبلا جهن  رد  ناسنا  شنیرفآ  فده 
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(. دوش هداد  حیبق  تبسن  وا  هب  هک ، تسا  یلطاب  ياهرادنپ  نینچ  زا  ود  لاعتم  دنوادخ   ) اریبک اّولع  کلذ  نع 

يدهاش ثیدـح  نیا  دـننک ، یم  لایخ  یـضعب  هک  دوش  یم  هراشا  اّیِفْخَم » اْزنَک  ُْتنُک   » فورعم یـسدق  ثیدـح  هب  ثحب  نیا  لیذ  رد 
تنس زا  هیلدع  ّهلدا  زا  یکی  دش ، دهاوخ  نشور  یـسررب  زا  دعب  یلو  درب ، یم  شتقلخ  زا  یعفن  دنوادخ  هک : تسا ، بلطم  نیا  يارب 

زنک و نم  دـیامرف : یم  دـنوادخ  فَرْعُأ » ْیَِکل  َْقلَْخلا  ُْتقَلَخَف  ُفَرْعُأ  ْنَأ  ُْتبَبْحَأَف  اّیِفْخَم  اْزنَک  ُْتنُک  : » دـشاب ثیدـح  نیمه  دـناوت  یم 
ثیدح نیا  رهاظ  موش .) هتخانش  ات  ار ، تاقولخم  مدرک  قلخ  تهج  نیمه  هب  موش ، هتخانش  هک : متـشاد  تسود  و  مدوب ، یناهنپ  جنگ 

دیاب باوج  رد  یلو  تسا ، وا  ندش  هتخانش  نآ  و  هدرب ، يا  هدیاف  دوس و  دوخ  تقلخ  ضرغ  فده و  زا  دنوادخ  هک : دهد  یم  ناشن 
نیا و  هدش ، لصاح  لاسرا  دنس  هلسلس  رد  ینعی  تسا ، لسرم  فیعض و  ثیدح  نیا  دنس  ًالوا  تفگ :

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 160)
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.تسا ثیدح  رابتعا  مدع  فعض و  بجوم 

مه ام  ثحب  رد  هدیـسر ، یعفن  ناگدنبای ، هب  امّلـسم  نآ ؟ ناگدنب  هب  ای  دسر  یم  جنگ  هب  نآ  عفن  دـنبایب  يا  هدـع  ار  یجنگ  رگا  ایناث 
یم دوس  وا  ناگدـنبای  نافراع و  هلب  دـنک ، یم  یفرعم  ار  دوخ  یناهنپ  جـنگ  ناونع  هب  هک  يدـنوادخ  هن  دـنا  هدرب  دوس  یهلا  ناـفراع 

ام : » هک دوب  نیا  نامنابل  همزمز  نامیبلق و  يوزرآ  و  میدوب ، نانیا  هرمز  رد  مه  ام  شاک  يا  و  دـنزودنا ، یم  یمیظع  هیامرـس  و  دـنرب ،
«. اّنمت میرادن  وت  ریغ  هب  وت ، زا 

یم تایآ  یـضعب  رد  تسه ، مه  یتاراشا  یمالـسا  عبانم  رد  و  درب ، یم  تذـل  دوخ  تخانـش  زا  دـنوادخ  تیاـهن  رد  دوش  هتفگ  رگا 
رطاخ هب  دنوادخ  تیاضر  دنیوگ  یم  هفـسالف  تفگ : میهاوخ  باوج  رد  ریبعت ، هنوگنیا  لاثما  و  دوش ، یم  دونـشخ  دـنوادخ  دـنیوگ 

یلامک تسا و  وا  تّذـل  نتـشاد  لامک  كرد  هکلب  دوش ، رّوصت  وا  رد  يدایز  ات  درادـن  يدوبمک  ناصقن و  اریز  دـشاب  یمن  زاین  عفر 
زا يا  هعشا  ام  تالامک  هک 
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رد دـننک  یم  صقن  نامگ  نآ  زا  ناداـن  دارفا  هک  دراد  یتاریبعت  نآرق  یهاـگ  هلب  تسا ، رت  هدرتسگ  عیـسو و  لاـمک  نآ  ياـه  هعـشا 
انَـسَح اضْرَق  َهّللا  ُضِْرُقی  يذَّلا  اَذ  ْنَم  : » هک تسا  نآرق  رد  ًالثم  دـیامن  یم  يریباعت  نینچ  شفطل  يور  زا  یهاـگ  دـنوادخ  هک  یلاـح 

زیچ همه  هک  یلاح  رد  دنادرگرب ) ربارب  نیدنچ  وا  هب  دنوادخ  ات  دـهد  وکین  ضرق  دـنوادخ  هب  هک  تسا  یـسک  هچ   ) (1)« َهل ُهَفِعاُضیَف 
ضرق نم  هب  مداد ، امـش  هب  مدوخ  نم  ار  هچ  نآ  دـیوگ : یم  هک  تسا  وا  فـطل  لاـمک  نیا  تسوا  نآ  زا  هدـنهد  ضرق  ناـج  یتـح 

.نالک دوس  اب  مه  نآ  ام ، زا  نداد  ماو  وا و  زا  لوپ  دیوگ ؟ یم  هچ  تسا ، مارح  ادخریغ  يارب  هک  يوبر  ماو  ضرق و  مه  نآ  دیهد ،

یتسه سابل  ندناسر و  روهظ  هب  ار  یمودعم  تسا  لامک  اب  يواسم  یتسه   4

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 162)
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هعـس هچره  جـیردت  هب  هک : تسا ، لامک  اب  يواسم  یتسه  سپ  لـماکت ، هجرد  نیلوا  هب  نآ  ندـناسر  ینعی  ندـناشوپ ، نآ  تماـق  رب 
دـشر ینامـسج ، دشر  تازاوم  هب  و  هدرک ، دشر  لامک  نیا  دیامن ، یقالخا  ياه  تمرکم  لیاضف و  بسک  و  دوش ، رتشیب  وا  يدوجو 

.دراد لابند  هب  مه  ار  یناحور 

، تسا یهلا  كاـپ  تاذ  هک  قلطم  لاـمک  يوـس  هب  و  هدرک ، تکرح  مدـع  دـح  رـس  زا  هک : دنتـسه  یناوراـک  تقیقح  رد  اـه  ناـسنا 
.دیامن یم  تکرح 

میا هدمآ  هار  همه  نیا  میلقا  هب  ات  مدع  دح  رس  میقشع ز  لزنم  ورهر 

هدش لماکتم  هدننکریس ، دوجوم  یندیسر ، نینچ  تروص  رد  هک : دبلط ، یم  ار  ینالوط  تفاسم  ناتسدوجو  هب  ناتـسمدع  زا  ندیـسر 
رگا میا و  هداد  لامک  وا  هب  میناسر ، کی  ددع  ینعی  دادعا  هلحرم  نیلوا  هب  یشهج  ای  تسین  دادعا  میلقا  وزج  هک  ار  رفص  رگا  تسا ،

دادعا هیحان  ءاروام  هک : میناسر ، تیاهن  یب  هب  ار  وا  جیردت  هب 
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نیا هک  تسا ، لحارم  بحاص  بتارم و  ود  ینعی  تسا ، کیکـشت  هب  لماکت  سپ  تسا ، هدرک  یط  ار  لماکت  فلتخم  لحارم  تسا ،
یب فطل  اب  ار  ام  دـنوادخ  هک  دوش  یم  صخـشم  اج  نیا  زا  و  تسا ، هدرک  لاغـشا  ار  تیاـهن  یب  مدـع و  دحرـس  ود  نیباـم  لـحارم 

لامک ینعی  تیاهن  یب  یلامک و  یب  ینعی  مدع  نیب  رد  ار  ام  سپـس  و  دـیناسر ، یناسنا  دوجو  ینعی  لامک  لزنمرـس  نیلوا  هب  شنارک 
و دنک ، تکرش  لامک  بسک  هقباسم  رد  بتک  لازنا  لسر و  لاسرا  هلیسو  دوخ  هدارا  اب  سکره  ات  درک ، اهر  تسا ، دوجو  هک  قلطم 

.دراذگرس تشپ  ار  لحارم  نیا  رتشیب  هچره  ات  دنک  یعس 

یتقو نآ  تقیقح  لامک و  قدص  میئوگ : یم  باوج  رد  دیناسرن ؟ لامک  دحرـس  هب  هبترم  کی  ار  ام  دنوادخ  ارچ  دوش ، هتفگ  رگا  و 
یـسک اب  دـنوادخ  لامک ، لوا  هلحرم  ءاطعا  يارب  هچ  رگا  روز ، ربج و  اب  هن  دوش  رداص  راـیتخا  هدارا و  اـب  لاـعفا  هک  دـنک  یم  یلجت 

.دشاب يرابجا  لوا  لامک  نیا  دیاب  درکن و  تروشم 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 164)
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وربور تالکشم  همه  نیا  اب  ات  میراذگ ، دوجو  هصرع  هب  مدق  میتشادن  لیم  ًالصا  و  میتساوخ ، یمن  ار  لماکت  نیا  ام  دوش : هتفگ  رگا 
»(1) و ٍدَـبَک یف  َناْسنِْالا  اَنْقَلَخ  ْدََـقل  : » دومرف شدوخ  هک : میدرگ  جـنر  درد و  اب  هتخیمآ  و  مینک ، مرن  هجنپ  تسد و  اه  نآ  اب  و  هدـش ،

اهزیچ زا  يرایسب  هلب ، تفگ : میهاوخ  باوج  رد  میسرب !؟ لامک  هب  میهاوخب  ات  میئآ  دابآ  بارخ  رید  نیا  رد  هک  دوب  روز  رگم  ًالـصا 
 : مینز یم  ییاه  لاثم  بلطم  ندش  حضاو  يارب  تسا ، يرابجا 

يرامیب زا  مدرم  ات  دننک ، یم  هنیسکاو  ار  رهـش  نآ  لها  همه  یتلود  تاماقم  دنک ، ادیپ  عویـش  يرادریگاو  يرامیب  يرهـش  رد  رگا   1
نم تسا  روز  رگم  دنیوگب  رگا  دینزب ، نسکاو  دیاب  اقآ  دنیوگب ، و  دننزب ، ار  امش  لزنم  برد  رگا  لاح  دنشاب ، ناما  رد 
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امش رایتخا  ورملق  اج  نیا  اریز  ارچ ؟ دننز  یم  نسکاو  ار  امش  روز  هب  هدرکن و  امـش  رایتخا  هب  انتعا  تروص  نیا  رد  منزب  مهاوخ  یمن 
 . دیریگ رارق  نویسانیسکاو  ششوپ  تحت  مه  امش  دیاب  هعماج  سوفن  کیاکی  تنایص  ظفح و  يارب  هک  تسا  ییاج  اجنیا  تسین ،

یم نم  درادن ، یطبر  امـش  هب  دیوگب : رگا  و  دـننک ، یم  هدـعم  يوشتـسش  غارفتـسا و  هب  راداو  ار  وا  روز  هب  دروخب  مس  یـسک  رگا   2
دوش یمن  ءاـنتعا  وا  فرح  هب  هجو  چـیه  هب  موش ! دازآ  اـیند  جـنر  درد و  زا  مهاوخ  یم  تسا ، مدوخ  ناـج  منک ، یـشکدوخ  مهاوخ 

 . دشابن یضار  شدوخ  هچرگا  داد  تاجن  ار  وا  دیاب  هک  تسا ، يا  هلحرم  اجنیا  هداهن و  رتارف  رایتخا  ورملق  زا  ار  اپ  وا  اریز  ارچ ؟

ینامز و  دوش ، یم  هداد  شرورپ  شزومآ و  هب  رامآ  هرادا  قیرط  زا  شمان  دـیآ ، یم  اـیند  هب  يدازون  یتقو  اـهروشک  زا  یـضعب  رد   3
، دیسر یگلاس  دح 6  هک 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 166)
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مـّلعت و يارب  هلاـس  كدوک 6  نیا  مه  اـج  نآ  رد  دوـش ، یم  راـضحا  زابرـس  يزابرـس ، تمدـخ  يارب  اـهروشک  رد  هک  روـط  ناـمه 
اجنیا اریز  ارچ ؟ دوش  داوس  اـب  اـم  دـنزرف  میهاوخ  یمن  اـم  دـنیوگب : دـنناوت ، یمن  دازون  نیا  نیدـلاو  دوش ، یم  راـضحا  يزومآداوس 

يزومآداوس يداوس  یب  عویش  زا  يریگولج  يارب  یگلاس  زا 6  هک : دـنک  یم  اضتقا  نینچ  هعماج  نآ  ماظن  هکلب  تسین  رایتخا  ورملق 
.دنروآرد ءارجا  هب  ارابجا  ار 

اضتقا نینچ  یهلا  نسحا  ماظن  اریز  دوش ، یمن  تروشم  يدحا  اب  و  تسین ، يرایتخا  رگید  دراوم  یـضعب  لثم  مه  شنیرفآ  لصا  سپ 
نآ مومـسم و  درف  نآ  رامیب و  نآ  دـننام  و  دـشابن ، یـضار  یقولخم  هچرگا  دـشاب ، يراـبجا  دـیاب  لـماکت  لوا  هلحرم  هک : دـنک  یم 

.دنرادن ار  دوخ  حالص  صیخشت  تردق  هلاس  شش  كدوک 

عیمج هب  تبسن  ناسنا 2 ) تقلخ  هب  تبسن  ( 1 دوش : یم  ثحب  تهج  ود  رد  شخب  نیا  رد  تسا  شنیرفآ  زا  تایاغلا  هیاغ  لـماکت ،  5
رد ام  ثحب  هک  تاقولخم 
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ناسنا شنیرفآ  تقلخ و 

.تسا ناسنا  تقلخ 

سپس و  دراد ، یئاهن  فده  کی  یتقلخ  ره  هک  مینک  تابثا  ات  میوش ، یم  نخس  نادیم  دراو  وا  رگنـشور  مکح  لقع و  غارچ  اب  ادتبا 
نآ هب  ندیـسر  هّللا و  یلا  برق  ناسنا  شنیرفآ  یئاهن  فدـه  هک : مینک ، یم  تاـبثا  نآرق  ینارون  تاـیآ  لـثم  عرـش  لـقن و  غارچ  اـب 

.دبای تسد  فده  نیا  هب  يّدح  هچ  ات  تسا ، قلطم  لامک 

، للع هلـسلس  رد  هاوخ  و  دـشاب ، تالولعم  هلـسلس  رد  هاوخ  دوش ، متخ  يا  هطقن  هب  دـیاب  ملاع  نیا  رد  يزیچ  ره  دـیوگ : یم  لقع  اـما 
نآ زا  رتالاب  یفدـه  رگید  هک  یئاـج  هب  دـسرب ، یتیاـهن  هب  دـیاب  دوش  یم  روصت  یـش ء  کـی  تقلخ  يارب  هک  یفادـها  هلـسلس  یتح 
رد دیاب  یـضرع  ره  ینعی  ِتاّذـلِاب » َوُه  ام  یِلا  َیِهَْتنَی  ْنَأ  َّدـُبال  ِضَرَْعلِاب  ام  ُّلُک   » هفـسالف ریبعت  هب  و  تسا ، تایاغلا  هیاغ  نآ  و  دـشابن ،

یئاج هب  و  دشاب ، یکتم  یتاذ  هب  تیاهن 
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.تسا لطاب  لسلست  و  دیآ ، یم  مزال  لسلست  هنرگو  دوش ، متخ 

، درک میهاوخ  تابثا  نآرق  تایآ  زا  و  تسین ، فده  نآ  قوف  یفده  رگید  هک  دسرب  يا  هلحرم  هب  دیاب  مه  تقلخ  زا  فده  نیاربانب 
: مینزب لاثم  ود  بلطم  ندش  حضاو  يارب  میوش ، لماکتم  ارچ  میسرپب  درادن  ینعم  رگید  هک : تسا ، لماکت  ییاهن  فده  نآ  هک :

تـسد هب  يارب  دـیوگ : یم  باوج  رد  یناـشفا ؟ یم  كاـخ  نورد  رذـب  و  یفاکـش ، یم  ار  نیمز  ارچ  مینک  یم  لاؤـس  زرواـشک  زا   1
لیاـسو دـیرخ  مشورفب و  مربـب و  رازاـب  هب  دـیوگ : یم  ینک ؟ لوصحم  لیـصحت  یهاوخ  یم  هچ  يارب  میـسرپ  یم  لوصحم ، ندروآ 
دنموربآ هک  نیا  يارب  دیوگ  یم  يوش  دنموربآ  یهاوخ  یم  ارچ  ینک ، لاؤس  رگیدراب  رگا  مشاب ، دـنموربآ  هک  نیا  يارب  ارچ ؟ منک ،

.تسین روصت  لباق  وا  يارب  نآ  زا  رتالاب  یفده  هک  هدیسر  یئاج  هب  ینعی  موش ،

(169  ) ناسنا شنیرفآ  تقلخ و 
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هب نتفر  يارب  دـیوگ : یم  یناوـخ ؟ یم  سرد  ارچ  مـینک  لاؤـس  رگا  تـسا ، هاگـشناد  هـب  دورو  ددـصرد  هـک  يا  هـملپید  کـی  زا   2
یم هچ ؟ يارب  مروآ ، تسد  هب  تسا ، ندش  سدنهم  ای  رتکد  ًالثم  هک  ار  مهاوخلد  لغش  هک  نیا  يارب  دیوگ  یم  هچ ؟ يارب  هاگشناد ،

و ندش ، دنموربآ  يارب  ینک ؟ ادیپ  هافر  یهاوخ  یم  ارچ  مشابن ، هعماج  رابرس  هک  نیا  مشاب و  هافر  رد  هعماج  رد  هک  نیا  يارب  دیوگ 
، دسر یم  هرخالاب  یباوج  هب  ای  و  دنک ، یم  رارکت  ار  باوج  نیمه  زاب  دینک ، لاؤس  وا  زا  رگید  راب  رگا  منک ، ادـیپ  يا  ههجو  هک  نیا 

لازنا لسر و  لاسرا  مه  يونعم  هبنج  رد  تسا ، هلئـسم  يدام  هبنج  رد  نیا  تسین ، روصتم  شیارب  یفده  یتیاغ و  نآ  قوف  رگید  هک :
موهفم هب  تیاهن  رد  و  دـنزاس ، نومنهر  تفارـش  هلق  هب  تلذـم  لادوگ  زا  و  تلزنم ، عیفر  هب  تلذ  ضیـضح  زا  ار  اـم  اـت  هدـش ، بتک 

ییاج رگید  میـسرب ، هجرد  نیا  هب  رگا  میـشاب ، نآ  اب  سونأم  هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  نآ  میـسرب ، لامک  ياوتحمرپ  یلو  هاـتوک  هملک 
، تسین لاؤس  يارب 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 170)
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.تسین یضرغ  فده و  شقوفام  هک : تسا ، تایاغلا  هیاغ  نیا  اریز  يوش ، لماکتم  یهاوخ  یم  ارچ  هک 

دنوادـخ میبایرد  اـت  میهد ، یم  رارق  هعلاـطم  نیب  هّرذ  ریز  ار  هیآ  اج 6  نیا  رد  دـیوگ ، یم  هچ  لـقن  مینیبب  لـقع  مکح  نییبت  زا  دـعب 
: تسا هدومن  میسرت  دوخ  باتک  رد  هنوگچ  ار  شنیرفآ  فده  لاعتم 

ِّلُِکب َطاحَا  ْدَق  َهّللا  َّنَا  ٌریدَق َو  ْیَش ٍء  ِّلُک  یلَع  َهّللا  َّنَا  اوُمَْلعَِتل  َّنُهَْنَیب  ُْرمَْالا  ُلَّزَنَتَی  َّنُهَْلثِم  ِضْرَْالا  َنِم  ٍتاومَس َو  َْعبَـس  َقَلَخ  يذَّلا  ُهّللَا   » 1
(1)« اْملِع ْیَش ٍء 

يارب اه  نیمز  اه و  نامسآ  نیب  وا  نامرف  رما و  دوش  یم  لزان  ار ، هقبط  تفه  مه  نیمز  زا  ار و  نامـسآ  تفه  درک  قلخ  هک  ییادخ  )
يزیچره رب  دنوادخ  دینادب  هک  نیا 

(171  ) ناسنا شنیرفآ  تقلخ و 
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( . دراد یملع  هطاحا  يزیچره  رب  رداق و 

(. ارم دننک  تدابع  هک  نیا  يارب  رگم  ار  سنا  نج و  مدرکن  قلخ   ) (1)« ِنوُُدبْعَِیل ِّالا  َْسنِْالا  َّنِْجلا َو  ُْتقَلَخ  ام  َو   » 2

هک ار  امش  دنک  شیامزآ  ات  ار  یگدنز  گرم و  درک  قلخ  دنوادخ   ) (2)« ًالَمَع ُنَسْحَا  ْمُکُّیَا  ْمُکَُوْلبَِیل  َهویَْحلا  َتْوَْملا َو  َقَلَخ  يذَّلَا   » 3
(. دیراد يرترب  لمع  ثیح  زا  کی  مادک 

َّنَأَْلمََال َکِّبَر  ُهَِملَک  ْتَّمَت  ْمُهَقَلَخ َو  َِکلذـِل  َکُّبَر َو  َمِحَر  ْنَم  ّـِالا  .َنیِفلَتُْخم  َنُولازَی  ـال  ًهَدِـحاو َو  ًهَُّما  َساـّنلا  َلَـعََجل  َکُّبَر  َءآـش  َْول   » 4
(3)« َنیعَمْجَا ِساّنلا  ِهَّنِْجلا َو  َنِم  َمَّنَهَج 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 172)
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عقاو یهلا  تمحر  لومـشم  هک  یـسک  ّالا  دنفلتخم ، هراومه  دحاو و  یتما  ار  مدرم  داد  یم  رارق  هنیآ  ره  تساوخ ، یم  دنوادخ  رگا  )
جراخ وا  تمحر  هریاد  زا  رگا  هک : هدـش  رداص  یهلا  مکح  درک و  قلخ  ار  اه  نآ  اـه ، نآ  رب  شتمحر  لومـشم  نیمه  يارب  و  دوش ،

(. دنک یم  رپ  سنا  ّنج و  زا  ار  مّنهج  دنوش ،

(. دوش یم  یهتنم  وا  يوس  هب  ملاع  قلخ  راک  و   ) (1) یهَْتنُْملا » َکِّبَر  یِلا  َّنَا  َو   » 5

تراگدرورپ يوس  هب  يا  هدنـشُک  جـنر  وت  هک  یتسرد  هب  ناسنا  يا   ) (2) ِهیقالُمَف » احْدَـک  َکِّبَر  یِلا  ٌحِداک  َکَّنِا  ُناْسنِْالا  اَهُّیَا  اـی   » 6
(. یسرب ءاقل  ماقم  هب  و  ینک ، تاقالم  ار  وا  هک  نیا  ات  يراد ،

(173  ) ناسنا شنیرفآ  تقلخ و 

فلتخم و داعبا  ياراد  يا  هلأسم  یتقو  شدیجم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  یهاگ 
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َهولَّصلا َّنِا  : » دـیامرف یم  یئاج  رد  زامن  هرابرد  ًالثم  دـیامن ، یم  نآ  داـعبا  زا  یکی  هب  هراـشا  تبـسانم ، هب  یئاـج  ره  رد  دـشاب ، عونتم 
اُونیعَتِْـسا : » دـیامرف یم  رگید  ياـج  رد  دـیامن ) یم  رود  اـه  یتشز  رکنم  ءاـشحف و  زا  ار  ناـسنا  زاـمن  « ) ِرَْکنُْملا ِءاـشْحَْفلا َو  ِنَع  یْهنَت 

ات دیراداپ  هب  ار  زامن  « ) يرْکِِذل َهولَّصلا  ِِمقَأ  : » دیامرف یم  رگید  ياج  رد  دیئوجب ،) تناعتسا  زامن  هزور و  هلیسو  هب  « ) ِهولَّصلا ِْربَّصلِاب َو 
.ددرگ یم  صخشم  مکح  کی  فلتخم  ياه  هفسلف  دراوم  نیا  عمج  اب  دیشاب ) نم  رّکذتم  روآدای و 

فلتخم ياه  ضرغ  تایاغ و  هب  يا  هراشا  توافتم  يایاوز  زا  فلتخم  دراوم  رد  زین  شنیرفآ  فده  ینعی  ام ، ثحب  دروم  هلئـسم  رد 
هک درک  هدـهاشم  و  دوب ، رگ  هراـظن  ار  لـماکت  يدوعـص  ریـس  ناوت  یم  بیترت  هب  تشذـگ  هک  يا  هیآ  نیا 6  رد  تسا ، هدـش  هلأسم 
زا یـضعب  هک : درک  كرد  ناوت  یم  رظن  تقد  اب  هک : هدـش ، رکذ  تقلخ  يارب  یتایاغ  ییاه  تبـسانم  هب  فلتخم ، لحارم  رد  هنوگچ 

فده  ) یطْسُو تیاغ  اه  تیاغ  نیا 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 174)
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يدنوادخ ملع  تردق و  هب  تفرعم  ملع و  لوا  هیآ  رد  تسا ، یئاهن  لامک  هب  ندیـسر  یهلا و  ءاقل  ینعی  تایاغلا  هیاغ  يارب  یطَـسَو )
ملع دوش ، یم  لصاح  يرتشیب  يرگنـشور  اب  رت و  هناصلاخ  ناسنا  لمع  دوش  رتدایز  ملع  تفرعم و  هچ  ره  هک : هدش  هداد  رارق  تیاغ 

هب ندیـسر  هجیتن  رد  و  رتشیب ، ملع  رتکاپ  لمع  هچره  و  رتکاپ ، لمع  رتشیب  ملع  هچ  ره  دنراد ، لباقتم  رثا  هطبار و  رگیدـکی  اب  لمع  و 
.رت عیرس  یلاع ) دوجوم  هب  یناد  دوجوم  لیدبت  ینعی   ) لماکت

اب سالک  نیا  یـسرد  داوم  رگا  تسا ، تیبرت  سالک  تدابع  اریز  تسا ، هدش  یفرعم  فدـه  ناونع  هب  دـنوادخ  تدابع  مود  هیآ  رد 
سالک نیا  درگاـش  امّلـسم  دوش ، قّقحم  تسا ، دـنوادخ  بولطم  هک  يا  هزور  زاـمن و  رگا  دریگ و  رارق  لـمع  هعلاـطم و  دروم  تقد 

هّللادـسا نآ  دوـب ، سـالک  نیمه  هتفاـی  شرورپ  دوـخ  هک  سـالک  نیا  داتـسا  گرزب  تفگ  شوـخ  هچ  یلو  هتفاـی ، شرورپ  تیبرت و 
ْنِم ْمَک  : » بلاطیبا نب  یلع  بلاغلا 

(175  ) ناسنا شنیرفآ  تقلخ و 
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، دوش یمن  اه  نآ  بیصن  يزیچ  یگنشت  یگنسرگ و  زج  هب  هک  یناراد  هزور  رایسب  هچ  « ) ُأَمَّْظلا ُعوُْجلا َو  َِّالا  ِهِمایِص  ْنِم  َُهل  َْسَیل  ٍِمئاص 
(. دنک یم  يرگرادیب  هک  يا  هزور  نآ  دنا ، هدرکن  داجیا  ار  یعقاو  هزور  اریز  ارچ ؟

وا يوس  هب  رتشیب  دوش ، وا  تدابع  رتشیب  دوش و  تیاهن  یب  هجوتم  رتشیب  نهذ  هچ  ره  هک : تسا ، تیاهن  یب  يدوجو  لاـعتم  دـنوادخ 
یّتَـح َکَّبَر  ْدـُبْعا  َو  ، » هدوـمرف مه  نآرق  و  دـیامن ، یم  تفرعم  بسک  هب  عورـش  تداـبع ، رثا  رد  ناـسنا  هجیتـن  رد  و  دریگ ، یم  جوا 

(. یسر نیقیلا  نیع  هجرد  هب  یّتح  ینک و  نیقی  تفرعم و  بسک  ات  ار  تراگدرورپ  نک  تدابع   ) (1)« نیقَْیلا َکَِیتْأَی 

اج نیا  ار  يدابع  لمع  و  يدابع ، لمع  يارب  همدقم  ار  تفرعم  امش  دوش  هتفگ  رگا 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 176)
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نآ تسا ، یبتارم  ياراد  تفرعم  اریز  تسین ، نیب  رد  يرود  میئوگ  یم  باوج  رد  تسا  لطاب  رود  نیا  و  دیداد ، رارق  تفرعم  همدقم 
رد تسا ، توافتم  دوش ، یم  لصاح  تدابع  زا  دـعب  هک  ینافرع  زا  هلحرم  نآ  اـب  تسا ، یعقاو  تداـبع  همدـقم  هک  ناـفرع  زا  هلحرم 

.دوش يرتشیب  هیامرس  بسک  يارب  همدقم  لمع  نآ  و  دهد ، رارق  راک  يارب  همدقم  ار  يزیچان  هیامرس  هک : تسا ، یسک  لثم  تقیقح 

سالک عقاو  رد  و  تسا ، تیبرت  هب  ناحتما  شیامزآ و  تشگرب  دیامن ؛  یم  یفرعم  يرگید  فده  ناونع  هب  ار  شیامزآ  موس  هیآ  رد 
.تسا شرورپ  تیبرت و  هک  دحاو  یفده  لیصحت  يارب  تدابع ، تازاوم  هب  يرگید 

اب و  دشاب ، لهاج  هک : دنک  یم  ناحتما  یسک  دوش : لاؤس  رگا  تسا ، ناسنا  حور  نتخاس  ددصرد  دوخ  ءالتبا  شیامزآ و  اب  دنوادخ 
زا هک  ییامرفراک  ای  دننک ، یم  ناحتما  نیلصحم  زا  هک : هسردم  کی  ءایلوا  ًالثم  دوش ، ملاع  دهاوخ  یم  ندرک  ناحتما 

(177  ) ناسنا شنیرفآ  تقلخ و 
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بیغ و هک  يدنوادخ  رگراک ، لصحم و  يریگدای  رادقم  هب  دنوش ، هاگآ  هک : تسا ، نیا  يارب  دنک ، یم  یلمع  ناحتما  دوخ  رگراک 
؟  دنک یم  ناحتما  ارچ  دوش  یمن  رّوصت  وا  يارب  یبیغ  ًالصا  و  تسا ، ناسکی  وا  يارب  دوهش 

لاؤس نتم  رد  هک  یلاثم  ود  لثم  دریگ ، یم  ماجنا  ملع  لیـصحت  يارب  هک  یناحتما   1 تسا : هنوگود  رب  ناحتما  میئوگ  یم  باوج  رد 
ات دـهد ، یم  رارق  يا  هلیـسو  یلماع و  ار  ناحتما  وا  یلو  شدرگاش ، تفرـشیپ  رادـقم  هب  تسا  ملاع  داتـسا  هک  یناـحتما  .دش 2  رکذ 

.دنک هدیزرو  دوخ  راک  رد  ار  وا  و  دزادنا ، راکب  رتشیب  هعلاطم  يارب  ار  درگاش  دناوتب 

« بغار ، » تسا مود  عون  زا  يدنوادخ  ناحتما  تسا ، عفن  يذ  درگاش  مود  عون  ناحتما  رد  و  دوب ، عفن  يذ  داتـسا  لوا  عون  ناحتما  رد 
ِنَتِْفلا ُلْصَأ  : » تسا هدومن  ریسفت ، هنوگ  نیا  ار  دوش ، یم  لامعتسا  ناحتما  ینعم  هب  هک  هنتف »  » هشیر دوخ  تادرفم  رد 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 178)
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هک نیا  ات  تسا ، شتآ  رد  ـالط  ندرک  لـخاد  ینعم  هب  تغل  رد  نتف  هداـم  هشیر  )(1) ِهتَءادَر » ْنِم  ُُهتَدْوَج  َرَهْظَِتل  َراّنلا  ِبَهَّذـْلا  ُلاخِْدا 
(. دوش رهاظ  هدیدرگ و  ادج  دنرادن ، ینادنچ  شزرا  هک  نآ  اب  طولخم  داوم  زا  لصا  يالط 

رثا رد  ار  اه  نآ  دوجو  ياه  یصلاخان  ات  دروآ ، یم  مهارف  ار  دوخ  تاقولخم  ندش  هدیزرو  شرورپ و  هنیمز  دوخ  ناحتما  اب  دنوادخ 
بازیت اب  ار  صلاخان  يالط  هک  یـسک  دـننامه  دـنک  هدـیدبآ  هنامز  ياه  ترارح  رثا  رد  ار  اه  نآ  دوجو  رهوگ  و  تالکـشم ، راـشف 

نیمه يارب  الط و  زج  دوش ، یم  بیکرت  تازلف  مامت  اب  یناطلـس ) دیـسا   ) هک تسا  فورعم  اریز  دـنک ، یم  طولخم  یناطلـس ) دیـسا  )
تاناحتما هلب  دنام ، یم  یقاب  صلاخ  يالط  دنک و  یم  بوذ  ترارح  اب  هارمه  الط  اب  هدش  طولخم  تازلف  هیقب  تهج 

(179  ) ناسنا شنیرفآ  تقلخ و 
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.دنک یم  صلاخ  تالکشم  هروک  رد  ار  ام  هک  تسا ، یناطلس ) دیسا   ) يدنوادخ

یلص مالسا  مرکم  یبن  مالسلا و  هیلع  یـسیع  مالـسلا و  هیلع  یـسوم  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  نوچ  ینأشلا  میظع  ناربمایپ  هک  نانچمه 
هک يرمک  اریز  دنا ، هدوبن  نومأم  خـیرات  گرزب  هاگـشیامزآ  رد  یتاشیامزآ  نینچ  زا  مه  نانیا  یتح  و  درک ، نینچ  ار  هلآ  هیلع و  هللا 

ناسنا رهاظ  هب  ملاع  رد  هک  ام  .دوش  یمن  هدـیمخ  فطعنم و  زگره  اه  ییوگروز  اـه و  ملظ  رثا  رد  هتـشارفارب ، دـق  تالکـشم  رثا  رد 
رد هدوب و  ینابایب  یـشحو  ياه  نافوط  يزاـبمه  هشیمه  هک  یناـتخرد  .تسا  نینچ  مه  ناـهایگ  تاـتابن و  ملاـع  رد  مینینچ  میئاـه و 

میـسن يزابمه  هک : تسا ، یناتخرد  زا  رتشیب  ناشتمواقم  دـنا ، هدرک  دـشر  اه  ناـبغاب  سرتسد  زا  رود  اـه  هوک  بآ  مک  ياـه  هرخص 
بوچ شتآ  هلعـش  یتح  دـنا ، هداد  یم  همادا  دوخ  دـشر  هب  اهراوید  راصح  رد  اه  غاب  نورد  نارابیوج و  رانک  رد  هدوب و  میالم  ياه 

یناتخرد ياه  بوچ  زا  رترید  اه  نآ  یشوماخ  رت و  هتخورفا  ینابایب  ناتخرد  ياه 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 180)
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(1) دنا هدیئور  نابغاب  رظنریز  بآ و  رانک  رد  هک  تسا ،

هغالبلا جهن  رد  لماک  ناسنا  يوگلا 

نآ تسا ، هداد  يرای  سفن  اب  راکیپ  رد  ار  وا  ادخ  هک  تسا  يا  هدنب  ادخ ، دزن  هدنب  نیرت  بوبحم  نیرتهب و  انامه  ادخ ! ناگدـنب  يا  »
وا يارب  مزال  لیاسو  هدـش و  نشور  شبلق  رد  تیادـه  غارچ  تسادـخ ؛  زا  سرت  وا  نییور  سابل  و  هودـنا ، وا  نیریز  هماج  هک  سک 

.تسا هتخاس  ناسآ  کیدزن و  دوخ  رب  ار  اه  يراوشد  اه و  يرود  هدمآ و  مهارف 

ّقح ياراوگ  همـشچ  زا  .تسا  هداد  ماـجنا  ناوارف  وکین ، لاـمعا  هدوب و  ادـخ  داـی  هب  هراومه  هتـسیرگن ، لد  مشچ  اـب  ار  اـیند  قیاـقح 
، هتشگ باریس 

(181  ) هغالبلا جهن  رد  لماک  ناسنا  يوگلا 
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.دیدرگ باریس  هدیشون  نآ  زا  دیسر و  نآ  هب  یناسآ  هب  هک  يا  همشچ 

زا .دـناهر و  یم  ار  دوخ  اه  مغ  ماـمت  زا  مغ ، کـی  زج  و  هدرک ، نوریب  نت  زا  ار  توهـش  نهاریپ  هتـشادرب ، مدـق  تسار  راومه و  هار 
يراوخ یهارمگ و  ياهرد  لفق  دـش و  تیادـه  ياهرد  هدـننکزاب  دـیلک  دـش ، جراـخ  ناتـسرپاوه  اـب  تکراـشم  نـالدروک و  فص 

هب .تشذگ  تاوهش  شکرس  جاوما  زا  تخانش و  ار  نآ  ياه  هناشن  و  تفر ، هار  نامه  زا  و  دید ، یلدنشور  اب  ار  تیاده  هار  .دیدرگ 
، دیبات وا  رب  دیشروخرون  ییوگ  هک  دیسر  تقیقح  نیقی و  هب  نانچ  تخادنا ، گنچ  اه  بانط  نیرت  مکحم  اهزیواتسد و  نیرتراوتـسا 

غارچ .دنادرگ  یمزاب  شلصا  هب  ار  یعرف  ره  دهد و  یم  ماجنا  ار  وا  نامرف  ره  هک  درک  میلـست  يا  هنوگ  هب  ار  دوخ  دنوادخ  ربارب  رد 
ياه نابایب  رد  ناهارمگ  يامنهار  اه و  يراوشد  هدـننک  فرطرب  هتـسب و  ياـهرد  دـیلک  اـه ، یگریت  شخب  ینـشور  و  اـه ، یکیراـت 

بوخ دیوگ : یم  نخس  .تسا  ینادرگرس 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 182)
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زا تسا ، هتفریذپ  ادخ  هک  نانچ  نآ  هدرک  صلاخ  ار  شیوخ  لامعا  ادخ  يارب  دراذـگ ، یم  تمالـس  هب  هدرک  توکـس  دـنامهف ، یم 
نوریب لد  زا  ار  سفن  ياوه  هک  نآ  وا  تلادـع  زاـغآ  هتـشاداو و  تلادـع  هب  ار  دوخ  .تسا  نیمز  ناـکرا  ادـخ و  نییآ  ياـه  هنیجنگ 

نامگ اج  چـیه  رد  و  دـنک ، یم  ماـیق  نآ  هب  هک  رگم  تسین  يریخ  راـک  .دـنک  یم  لـمع  نآ  هب  دناسانـش و  یم  ار  قح  تسا ، هدـنار 
اجره تسا ، هدادرارق  دوخ  ياوشیپ  ربهار و  ار  نآرق  و  هدرپس ، نآرق  هب  ار  دوخ  راـیتخا  .هتفاتـش  نآ  يوس  هب  هک  نآ  زج  هدربن  يریخ 

(1) «. دنیزگ نکسم  دریگ  ياج  نآرق  هک  اج  ره  و  دیآ ، دورف  دزادناراب  نآرق  هک 

(183  ) هغالبلا جهن  رد  لماک  ناسنا  يوگلا 

ص:183

 . ص 147 خ 87 ، یتشد ، همجرت   ، هغالبلا جهن  - 1

( تایاور نآرق و  هاگدید  زا   ) ناسنا شنیرفآ  www.Ghaemiyeh.comزار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 303زکرم  هحفص 190 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/7355/AKS BARNAMEH/#content_note_183_1
http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلع  یلع  مالک  رد  تیناسنا  لماک  يوگلا 

یب وا  مشچ  رد  مارح  ياـیند  نوچ  دوب  رادـقم  گرزب  نم  مشچ  رد  هک  متـشاد  ینید  ردارب  هتـشذگ  رد  دوـمرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  «و 
یهاگ اما  دوب ، تکاس  شرمع  رتشیب  رد  .تشادن  يور  هدایز  تفای  یم  ار  هچنآ  سپ  دوب ، رود  یگراب  مکـش  زا  و  دومن ، یم  شزرا 

ناوتاـن و رهاـظ  هب  .دـناشن  یمورف  ار  ناگدـننک  شـسرپ  یگنـشت  و  تـشاد ، يرترب  نارونخـس  رگید  رب  دوـشگ  یم  نخـس  بـل  هـک 
شیپ ات  .دـمآ  یمرد  تکرح  هب  ینابایب  رام  نوچ  اـی  دیـشورخ ، یم  هشیب  ریـش  ناـنوچ  يّدـج  دروخرب  رد  اـما  دومن ، یم  فعـضتسم 
یمن لمع  هچنادـب  و  تفگ : یم  درک  یم  لـمع  هچنآ  يدوبهب ، یتسردـنت و  زا  سپ  رگم  درک ، یمن  حرطم  یلیلد  تفر  یمن  یـضاق 

.دیدرگ یمن  بولغم  توکس  رد  دنتفرگ  یم  یشیپ  وا  رب  نتفگ  نخس  رد  رگا  تفگ ، یمن  يزیچ  درک 

رارق راک  ود  یهارود  رس  رب  رگا  .دوب  صیرح  نتفگ  نخس  زا  رتشیب  ندینش  رب  و 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 184)
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هب ندروآ  يور  داب  امش  رب  سپ  درک ، یم  تفلاخم  نآ  اب  تسا  رت  کیدزن  سفن  هتساوخ  اب  کی  مادک  هک  دیشیدنا  یم  تفرگ ، یم 
یخرب ندروآ  تسد  هب  هک  دینادب  دـیتسناوتن ، رگا  و  دـینک ، تباقر  اه  نآ  بسک  رد  رگیدـکی  اب  یقالخا و  ياه  شزرا  زا  هنوگ  نیا 

(1) تسا .» همه  ندرکاهر  زا  رتهب  یقالخا  ياه  شزرا  زا 

قطان نآرق  مالکرد  اوقت  ترورض  ناسنا و  يرادفده 

دوخ لاح  هب  ار  وا  و  دزادرپب ، يزاـب  هب  اـت  دـشن  هدـیرفآ  هدوهیب  سک  چـیه  دیـسرتب ، ادـخ  زا  مدرم ! يا  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  «و 
ار نآ  هک  دوشن  یترخآ  نیزگیاج  تسابیز ، اه  هدید  رد  هک  ییایند  و  دیامن ، شزرا  یب  ياهراک  مرگرـسار  دوخ  ات  دـنا  هتـشاذگناو 

نوچ هدیسر ، ماقم  نیرتالاب  هب  ایند  رد  هک  يرورغم  و  دنراگنا ، یم  تشز 

(185  ) قطان نآرق  مالک  رد  اوقت  ترورض  ناسنا و  يرادفده 

ص:185
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(1) هدیسر .» بیصن  نیرتمک  هب  ترخآ  رد  هک  تسین  یسک 

ناسنا یئاهن  لامک 

ندمآ مهارف  هک  دنراد  مکارتم  ییاهدادعتسا  ناسنا  تاناویح و  ناهایگ و  زا  معا  میراد  راک  رس و  نآ  اب  هک  یناهج  هدنز  تادوجوم 
نآ ندیـسر  تیلعف  هب  اـب  دوـش و  یم  هتفهن  ياـهورین  نآ  ندیـسر  تـیلعف  هـب  روـهظ و  زورب و  بجوـم  دـعاسم  طیارـش  اـه و  هـنیمز 

يارب هدنز  تادوجوم  همه  یعیبط  يوپاکت  شالت و  ناس  نیدب  .دندوب  نآ  دقاف  نآ  زا  شیپ  هک  دـنوش  یم  يزیچ  دـجاو  اهدادعتـسا 
یماظن ساسارب  یتابن ، تادوجوم  یمومع  شبنج  هک  توافت  نیا  اب  هتبلا  .تساه  نآ  ینورد  ياهدادعتـسا  هب  لماک  ندیـشخب  ققحت 

هدش هداهن  تعیدو  هب  ناشدوجو  رد  هک  تعیبط  مان  هب  تسا 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 186)
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ياه شالت  یلو  دنک  یم  لمع  يزیرغ  كاردا  ماهلا و  يانبم  رب  هک  تسا  تاذ  ّبح  ناویح ، ياه  ششوک  رد  كرحم  لماع  تسا ؛ 
.تسا تادوجوم  رگید  زا  زیامتم  توافتم و  یلک  هب  يو  دصقم  یئاهن و  لامک  دریگ و  یم  تروص  یهاگآ  رایتخا و  وترپ  رد  ناسنا 

رد دوجوم  کـی  یقیقح  ياـنغ  ییاراد و  زا  یکاـح  هک  تسا  يدوجو  یتفـص  لاـمک  تفگ : ناوـت  یم  تشذـگ  هچنآ  هب  هجوـت  اـب 
.درب یم  تذـل  لامک  نآ  نتـشاد  زا  دـشاب  رادروخرب  روعـش  كرد و  تمعن  زا  رگا  لـماک  دوجوم  تسا و  رگید  دوجوم  اـب  هسیاـقم 

، یسنج هزیرغ  ریظن  ناسنا ، ِیناویح  ياهدادعتـسا  ندش  افوکـش  دننام  دیآ  لصاح  يرایتخا  شالت  نودب  یعیبط و  روط  هب  رگا  لامک 
.دراد مان  یباستکا  لامک  دوش  لصاح  يرایتخا  هناهاگآ و  شالت  وترپ  رد  رگا  دوش و  یم  هدیمان  یعیبط  یباستکاریغ و  لامک 

(187  ) ناسنا یئاهن  لامک 
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مامت تسوا  یعون  ياهدادعتـسا  ماـمت  روهظ  نتفاـی و  تینیع  رد  ناـسنا  هلمج  زا  دوجوم و  ره  لاـمک  هک  دـش  مولعم  هک  نآ  زا  سپ 
وا ياه  تیلاعف  مامت  تسا و  نآ  بلاـط  یهلا  ترطف  قبط  یناـسنا  ره  هک  یقیقح  دـصقم  ییاـهن و  هطقن  نآ  هک  تساـجنیا  رد  نخس 

لاؤس نیا  هب  خـساپ  ماقم  رد  تسا ؟ مادـک  ناسنا  ییاهن  یعقاو و  لامک  رگید  تراـبع  هب  تسیچ ؟ تسا  هلحرم  نآ  هب  ندیـسر  يارب 
ضرع و مه  ناسکی و  همه  دـنک  یم  لابند  یگدـنز  دـنیآرف  رد  ناسنا  کی  هک  ار  يدـصاقم  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هجوت 

یخرب دنرتالاب و  ياه  فده  هب  لین  زاس  هنیمز  یلآ و  یتامدـقم و  افرـص  ياه  فدـه  اه ، فدـه  نیا  زا  یخرب  دنتـسین  هبتر  کیرد 
دنشاب یم  ییاهن  یتامدقم و  ياه  فده  نایم  طسو  دح  هنایم و  ياه  فده  یخرب  دنیآ و  یم  رامش  هب  لیـصا  ییاهن و  فده  رگید 

.دنرادرارق رگیدکی  لوط  رد  فده  هتسد  هس  نیا  رگید  ترابع  هب  و 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 188)
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اریز دروآ  رامـش  هب  یناسنا  ياه  لامک  دادع  رد  دـیابن  ار  یناویح  يدام و  ياه  تساوخ  ناسنا ، ياه  بولطم  اه و  تساوخ  نایمرد 
یناویح دـُعب  رد  ناـسنا  لـماکت  ياـنعم  هب  اهدادعتـسا  نیا  ندشافوکـش  دنـشاب و  یم  ناویح  ناـسنا و  نیب  كرتشم  اـه  تساوخ  نیا 

، دودـحم اهدادعتـسا  نیا  اریز  تسا  هدـش  لـعفلاب  وا  تیناوـیح  .تسا و  هوقلاـب  زوـنه  ناـسنا  تیناـسنا  يا  هلحرم  نـینچ  رد  .تـسوا 
.دنتـسین راگزاس  ناسنا ، ِهاوخ  دودـحمان  بلط و  هنادواـج  ریذـپانانف ، حور  ینعی  ناـسنا  یقیقح  تیوه  اـب  دـنرادیاپان و  رذـگدوز و 

صلاخ بان و  نایاپ و  یب  تذل  هب  دوش و  افوکش  ریذپانانف  ناور  نیا  ياهدادعتـسا  هک  تسا  هدیـسر  تیلعف  هب  ینامز  ناسنا  ِتیناسنا 
: دنک یم  دای  ناگژاو  نیا  اب  يا  هلحرم  نینچ  هب  ناسنا  ندیسر  زا  دیجم  نآرق  .دبای  تسد  تیدودحم  محازم و  نودب  و 

(189  ) ناسنا یئاهن  لامک 
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(1)« امیظَع ازْوَف  َزاف  ْدَقَف  َُهلوُسَر  َهّللا َو  ِعُِطی  ْنَم  َو  : » زوف

 . تسا هتفای  تسد  یگرزب  یبایماک  هب  اتقیقح  دنک  يربنامرف  شلوسر  ادخ و  زا  سک  ره 

(2) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلُوا  ْمِهِّبَر َو  ْنِم  يًدُه  یلَع  َِکئلُوا  : » حالف

 . دنناراگتسر نانآ  دنتسه و  ناشراگدنوادخ  يوس  زا  گرتس )  ) یتیاده زا  رادروخرب  یعقاو ) نانمؤم   ) نانآ

(3)« اهیف َنیِدلخ  ِهَّنَْجلا  یِفَف  اوُدِعُس  َنیذَّلا  اَّمَا  َو  : » تداعس

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 190)

.دوب دنهاوخ  هنادواج  تشهب  رد  دندش  تخبشوخ  هک  یناسک  اّما  و 

ص:190
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یمن راگتـسر  ناراکمتـس  هک  یتسار  هب   (1)« َنوُِملاّظلا ُحـِْلُفی  ُهَّنِا ال  : » حالف نادـقف  ار  هدـش  داـی  میهاـفم  لـباقم  هطقن  نآرق  نینچمه 
.دنوش

.دناشوپ يدیلپ  هب  ار  شیوخ  سفن  هک  سک  نآ  دنام  ماکان  قیقحت  هب  و  : (2)« اهّسَد ْنَم  َباخ  ْدَق  َو  : » یماکان يدیمون و 

و دنراتفرگ )  ) خزود رد  دـندش ، تخبدـب  هک  نانآ  اما  : (3)« ٌقیهَـش ٌریفَز َو  اهیف  ْمَُهل  ِراّنلا  یِفَف  اوُقَـش  َنیذَّلا  اَّمَاَف  : » یتخبدـب تواقش و 
.تسا تخس )  ) یشورخ يراز و  هلان و  ناشیارب 

نآ زا  رتارف  يا  هلحرم  ناسنا  يارب  وس  کی  زا  هک  تسا  يا  هلحرم  هدش  دای  هلحرم 

(191  ) ناسنا یئاهن  لامک 
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.دشاب یم  هلحرم  نیا  هب  یبایتسد  يارب  نیشیپ  لحارم  همه  یط  رگید  يوس  زا  تسین و  نکمم  رّوصتم و 

ینازیم اج و  نآ  ات  ناسنا  ياه  شناوت  زا  کـی  ره  ندیـسر  تیلعف  هب  لامکتـسا و  هک  تفاـیرد  ناوت  یم  تشذـگ  هچنآ  هب  هجوت  اـب 
.دشاب و ییاهن  لامک  هب  یبایتسد  همدقم  دزاس و  مهارف  ار  هنادواج  نایاپ و  یب  لامک  ققحت  هنیمز  هک  تسا  نیرفآ  لامک  دنمشزرا و 

تـسد زا  ار  دوخ  یناسنا  ّتیبولطم  شزرا و  یتامدقم ، هبنج  نادقف  اب  تسا و  یتامدقم  اه  نآ  ندوب  لامک  دـشر و  رگید  ترابع  هب 
.دنهد یم 

یهلا برق 

هب برق  ار  ییاهن  لامک  نیا  قادـصم  میرک  نآرق  تسیچ ؟ ییاهن  لاـمک  نیا  دروم  قادـصم و  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  ناـج  نونکا 
.تسا و نآ  هب  یبایتسد  ورگ  رد  ناسنا  تیناسنا  نآ و  هب  ندیسر  همدقم  یحور  یمسج و  تالامک  همه  هک  دناد  یم  ادخ 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 192)
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.دوش یم  لصاح  برق  ماقم  هب  لوصو  زا  تذل  نیرترادیاپ  نیرت و  هدرتسگ  نیرت ، بان  نیرتالاب ،

، دـبای یم  رارقتـسا  یهلا  تمحر  راوج  رد  دوش ، یم  نومنهر  یهلا  سدـقا  تاذ  هب  ناـسنا  هک  تسا  یماـقم  ادـخ  هب  برق  جوا  هطقن 
ریز هیآ  ود  دراد  تلالد  هدش  دای  تقیقح  رب  هک  یتایآ  هلمج  زا  .دنک  یم  ییادـخ  ياهراک  ادـخ  نذا  هب  دوش و  یم  وا  نابز  مشچ و 

: تسا

سب  ) راـبیوج اـه و  غاـب  رد  ناراـگزیهرپ  هک  یتسار  هب  : (1)« ٍرِدَـتْقُم ٍکیلَم  َدـْنِع  ٍقْدِـص  ِدَـعْقَم  یف  .ٍرَهَن  ٍتاـّنَج َو  یف  َنیقَّتُْملا  َّنِا   » 1
.دنردتقم یهاشداپ  دزن  نیتسار  یهاگیاج  رد  هوکشاب )

(193  ) یهلا برق 

ص:193
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هب هک  یناسک  سپ  : (1) امیقَتْسُم » اطارِـص  ِْهَیِلا  ْمِهیدْهَی  ٍلْضَف َو  ُْهنِم َو  ٍهَمْحَر  یف  ْمُُهلِخُْدیَـسَف  ِِهب  اوُمَـصَتْعا  َو    ِ هّللِاب اُونَمآ  َنیذَّلا  اَّمَأَف   » 2
هب میقتسم  طارص  زا  دنک و  دراو  شیوخ  لضف  تمحر و  رد  ار  نانآ  دنوادخ  دندز ، گنچ  وا  تیانع ) لیذ   ) هب هدروآ و  نامیا  ادخ 

َبَّرَقَت ام  : » تسا هدمآ  نآ  رد  هک  تسا  يوبن  یـسدق  ثیدـح  تقیقح ، نیا  رگنایب  تایاور  هلمج  زا  .دـنادرگ و  نومنهر  دوخ  يوس 
ُهَرََـصب ِِهب َو  ُعَمْـسَی  يذَّلا  ُهَعْمَـس  ُْتنُک  ُُهْتبَبْجَأ  اَذِاَف  ُهُّبُِحا  یّتَح  ِهَِلفاـّْنلِاب  ََّیِلا  ُبَّرَقَتَِیل  ُهَّنِا  ِْهیَلَع َو  ُتْضَرَْتفا  اَّمِم  ََّیِلا  َّبَحَأ  ْیَِـشب ٍء  ٌدـْبَع  ََّیِلا 

کیدزن نم  هب  تابجاو  زا  رت  بوبحم  يزیچ  هب  يا  هدنب  چیه  : (2) اهب » ُشِْطبَی  یتَّلا  ُهَدَی  ِِهب َو  ُقِْطنَی  يذَّلا  ُهَناِسل  ِِهب َو  ُرِْصُبی  يذَّلا 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 194)
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شتـسود هک  اجنآ  ات  .دوش  یم  کیدزن  نم  هب  تابجاو ) رب  نوزفا   ) بحتـسم ياهراک  اب  هلحرم ) هب  هلحرم   ) هراومه هدـنب  .دوش  یمن 
یم وا  نابز  دـنیب و  یم  نآ  اب  هک  موش  یم  وا  مشچ  دونـش و  یم  نآ  اب  هک  موش  یم  وا  شوگ  نم  دـش  نم  بوبحم  نوچ  مراد و  یم 

.دنک یم  ییامن  تردق  نآ  اب  هک  موش  یم  وا  تسد  دیوگ و  یم  نخس  نآ  اب  هک  ینابز  موش 

برق تقیقح 

ياهریوصت یفن  اب  ناوت  یم  یلو  تسین  روسیم  هلحرم  نآ  هب  ندیسر  اب  زج  نآ  تقیقح  تفایرد  برق و  ماقم  زا  قیقد  روصت  دنچره 
.تشاد نآ  زا  صقان  دنچره  ییامش  يدودح  ات  تسردان 

نامز ظاحل  هب  هاگ  ناکم و  ظاحل  هب  یکیدزن  هاگ  دوجوم  کی  هب  ندوب  کیدزن 

(195  ) برق تقیقح 

هژیو ناکم  نامز و  اریز  تسین  هلوقم  نیا  زا  ادخ  هب  برق  هک  تسا  نشور  تسا 

ص:195
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.تسا ناکم  نامز و  زا  رتارف  دنوادخ  تسا و  يدام  تادوجوم 

زج نآ  تقیقح  تسا و  ناـهج  نیا  هژیو  مه  بّرقت  عوـن  نیا  اریز  تسین  رظنّدـم  مه  فرـص  ِیتافیرـشت  يراـبتعا و  بّرقت  نینچمه ،
.دوشراب ینیع  راثآ  نآ  رب  دنچره  تسین  يرگید  زیچ  رابتعا 

ادخ هاگـشیپ  رد  تادوجوم  همه  یمئاد  روضح  دنوادخ و  هب  ناسنا  هلمج  زا  ناهج و  تادوجوم  یگتـسباو  برق  زا  دوصقم  زین  هاگ 
کیدزن ندرگ  گر  زا  ناسنا )  ) وا هب  اـم  »(1) و  ِدیرَْولا ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیِلا  ُبَْرقَا  ُنَْحنَو  : » دـننام تسا  هدـمآ  تایآ  تایاور و  رد  هک  تسا 

.دراد دوجو  اه  ناسنا  همه  يارب  برق  نیا  اریز  دشاب  یمن  رظنّدم  ناسنا  ییاهن  لامک  ناونع  هب  برق  رد  زین  ینعم  نیا  .میرت 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 196)
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مرود يو  زا  نم  هک  رت  بیجع  نیا  تسا و  نم  هب  نم  زا  رت  کیدزن  تسود 

تقیقح دـبای و  یم  يدوجو  ءاقترا  يوقت ، اـب  هارمه  ناـمیا و  زا  هتـساخرب  هتـسیاش  لاـمعا  رثا  رد  ناـسنا  هک  تسا  نآ  دوصقم  هکلب 
سفن دوهش  اب  دبای و  یم  هناهاگآ  يروضح  ملع  اب  ار  شیوخ  نتشیوخ  هک  يا  هنوگ  هب  دوش  یم  رت  یلاعتم  هتفای  دادتشا  وا  يدوجو 

.ٌهَرِـضان ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  : » دبای یم  هناهاگآ  يروضح  ملع  اب  ار  دـنوادخ  شراگدـنوادخ ، هب  دوخ  ضحم  لماک و  یگتـسباو  شیوخ و 
.دنرگ هراظن  ار  ناشراگدنوادخ  دنباداش  تمایق ) زور   ) زور نآ  رد  ییاه  هرهچ  (1)« ٌهَرِظان اهِّبَر  یِلا 

یهلا برق  هب  یبایتسد  هار 

یباستکا تمارک  هب  یبایتسد  یناسنا و  لماکت  هک  دش  هتفگ  نیشیپ  ياه  ثحب  رد 

(197  ) یهلا برق  هب  یبایتسد  هار 

ص:197
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برق ینابم ، عون  ره  ساسا  رب  یتیفیک و  ره  اب  يرایتخا  لمع  ره  هک  تسا  نشور  یلو  تسا  يرایتخا  لامعا  ورگ  رد  ییاهن  لامک  و 
توبن داعم و  ادخ ، هب  نامیا  هب  یکتم  هتـساخرب و  هک  تسا  زاسراک  صوصخ  نیارد  یلامعا  دش  هراشا  هک  نانچ  هکلب  تسین  نیرفآ 
هارمه يوقت  اب  هک  ییاهراک  تسا و  حور  نودب  یمـسج  نامیا ، هناوتـشپ  نودب  لامعا  عقاو  رد  .دریگ  ماجنا  يوقت  اب  هارمه  دـشاب و 

یم يوقتاب  ياه  ناسنا  زا  ار ) لاـمعا   ) دـنوادخ اـنامه  (1)« َنیقَّتُْملا َنِم  ُهّللا  ُلَّبَقَتَی  امَّنِا   » تسین ینتفریذـپ  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  دـشابن 
دـشابن يوـقت  اـب  هارمه  هک  یلمع  اریز  تسا  حـلاص  لـمع  ناـمیا و  ادـخ ، هـب  برق  یلک  لـماوع  تـفگ  ناوـت  یم  نیارباـنب  .دریذـپ 

.دوش یمن  هدیمان  حلاص  لمع  درادن و  ار  دنوادخ  هاگشیپ  هب  میدقت  تیحالص 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 198)
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طقف و ینعی  دـشاب  تدابع  لمع  هک  تسا  نیا  دـهد  یم  لیکـشت  ار  لمع  حور  هچنآ  هک  دوش  یم  نشور  تشذـگ  هچنآ  هب  هجوت  اب 
ياه تین  هب  لامعا  شزرا  انامه  ِتایِّنلِاب :» ُلامْعَْالا  امَّنِا   » .تسا نآ  تین  هب  هتـسباو  یلمع  ره  ندش  ادخ  يارب  دشاب و  ادخ  يارب  طقف 

ییادـخ لامعا ، ریاـس  اـما  دریگ  دوخ  هب  تداـبع  ییادـخ و  هبنج  اـتاذ  دـناوت  یم  هک  تسا  یلمع  اـهنت  تین  .تسا و  هتـسباو  اـه  نآ 
تین دـشاب  تدابع  دـناوت  یم  اتاذ  هک  یلمع  اهنت  سپ  تساـه  نآ  يارب  ندرک  ییادـخ  ّتین  ورگ  رد  ناـش  ینیرفآ  برق  ناشندـش و 

دنمـشزرا نیرفآ و  شزرا  برقم و  كاپ ، ِتین  نودـب  لمع  لـیلد  نیمه  هب  دـنوش ؛  یم  تداـبع  تین  وترپ  رد  لاـمعا  ریاـس  تسا و 
َّنِْجلا ُْتقَلَخ  ام  َو   » تسا هدش  یفرعم  تدابع  راتخم ، تادوجوم  همه  شنیرفآ  فده  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  زین  .تسین و 

(199  ) یهلا برق  هب  یبایتسد  هار 
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.مدیرفاین تدابع  يارب  زج  ار  سنا  ّنج و  »(1)و  َنوُُدبْعَِیل ِّالا  َْسنِْالاَو 

ناکما یتیـسنج  تیلم و  داژن و  ره  اب  سکره  يارب  یهلا  برق  ماقم  هب  یباـیتسد  نآرق  قطنم  رد  هک  تسا  هجوت  ناـیاش  زین  هتکن  نیا 
.تسین ینتفای  تسد  یحناوج ) یحراوج و  زا  معا   ) يرایتخا لمع  اب  زج  تسا و  ریذپ 

یگدرپسرس ناطیش و  زا  يوریپ  یبلطایند ، دنوادخ  زا  يرود  طوقـس و  یلک  لماوع  دش  هراشا  نآ  هب  هک  برق  یلک  لماوع  ربارب  رد 
.تسا سفن ) ياوه   ) یناسفن تالیامت  هب  تبسن 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 200)

ِضْرَْالا َو َیِلا  َدَلْخَا  ُآهَّنِکل  اِهب َو  ُهنْعَفََرل  اْنئِش  َْول  .َنیواْغلا َو  َنِم  َناکَف  ُنْطیَّشلا  ُهَعَْبتَاَف  اْهنِم  َخَلَْـسناَف  اِنتیاَء  ُهْنیَتاَء  يذَّلا آ  َأَبَن  ْمِْهیَلَع  ُْلتاَو  »
رب و  : (2)« ُهیوَه َعَبَّتا 

ص:200

 . تایراذ  / 56 - 1
 . فارعا 175 و 176 /  - 2
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زا ار  مولع  نآ  تخاـس و  یهت  ار  دوخ  تاـیآ ، زا  هک  نک  توـالت  میدوـب  هداد  ار  دوـخ  تاـیآ  وا  هب  هک  ار  سک  نآ  ناتـساد  ناـنیا ،
وا یلو  میتخاس  یم  هبترمدـنلب  ار  وا  شناد ، نآ  اـب  میتساوخ  یم  رگا  دـش و  ناـهارمگ  زا  داـتفا و  شا  یپ  رد  ناطیـش  سپ  داد  تسد 

...تفر شیوخ  سفن  ياوه  لابند  هب  دش و  ایند  هتسبلد  ریگ و  نیمز 

دنوادخ برق  تاجرد 

رد ناـسنا  يراـیتخا  لـمع  نیرت  کـچوک  یتـح  تسا و  تاـجرد  ياراد  دوخ  تسا  ناـسنا  ییاـهن  لاـمک  بولطم و  هک  یهلا  برق 
تیفیک نازیم و  ساسا  رب  اه  ناسنا  زا  کی  ره  دـنک  یم  کیدزن  ادـخ  هب  ار  ناسنا  يدـح  ات  دـشاب  مزـال  طیارـش  دـجاو  هک  یتروص 

.دراد رارق  يا  هبترم  هجرد و  رد  یهورگ  ای  درف  ره  دشاب و  یم  یتاجرد  ای  هجرد  ياراد  دنوادخ  هاگشیپ  رد  شیوخ  لمع 

(201  ) دنوادخ برق  تاجرد 
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طاطحنا و طوقـس و  هک  نانچ  دنتـسه ) یتاجرد  ياراد   ) ادـخ هاگـشیپ  رد  حـلاص ) ياه  ناسنا   ) ناـنآ : (1)  «ِ هّللا َدـْنِع  ٌتاجَرَد  ْمُه  »
نیا رب  دـهد و  یم  طوقـس  ار  ناسنا  دوخ ، نازیم  هب  لمع  نیرت  کچوک  تسا و  یتاکرد  ياراد  ییاـهن  لاـمک  دـنوادخ و  زا  يرود 
.دنک رود  ادـخ  زا  ای  کیدزن و  ادـخ  هب  ار  ناسنا  دـناوت  یم  یلمع  ره  درادـن و  ینعم  ناسنا  یگدـنز  رد  فقوت  ندزاج و  رد  ساسا 

تسا و فلکم  تسا  يرایتخا  شالت  وپاکت و  رد  ات  ناسنا  دشاب و  هتشادن  یفیلکت  چیه  درف  هک  تسا  رّوصتم  یتروص  رد  ندز  اجرد 
.تشاد دهاوخ  طوقس  ای  لماکت  ، دنکن ای  دنک  لمع  دهاوخ  یم  ادخ  هک  نانچ  شیوخ  فیلکت  هب  هک  نآ  هب  هتسب 

زا  ) کی ره  يارب  و  : (2)« َنُولَمْعَی اّمَع  ٍلِفِغب  َکُّبَر  ام  اُولِمَع َو  اّمِم  ٌتجَرَد  ٍّلُِکل  «َو 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 202)

ص:202

 . نارمع لآ   / 163 - 1
 . ماعنا  / 132 - 2
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.تسین لفاغ  دننک  یم  هچنآ  زا  دنوادخ  تسا و  ییاه  هبتر  تاجرد و  ناشلامعا  ساسا  رب  ناحلاط ) ناحلاص و  هورگ 

تمحر راوج  رد  رارقتـسا  برق و  ماـقم  رد  ناگتـشرف  زا  رتارف  وـسکی  زا  دراد  عیـسو  یفیط  ناـسنا  يراـیتخا  طوقـس  لـماکت و  سپ 
رگید تاـجرد  خزود و  رگید  تاـکرد  ود ، نیا  نیب  تسا و  ندـش  تاداـمج  تاـناویح و  زا  رتورف  رگید  يوـس  زا  قـح و  ترـضح 

.دنا تاکرد  تاجرد و  ياراد  کی ، ره  رد  رقتسم  ياه  ناسنا  نآ  عبت  هب  هک  دراد  رارق  تشهب 

(203  ) دنوادخ برق  تاجرد 
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برق ماقم  نامیا و  هطبار 

ُِملَْکلا ُدَعْـصَی  ِْهَیِلا  : » دـشخب یم  تعفر  ار  نامیا  هتـسیاش  کین و  راـک  دـنک و  یم  دوعـص  ادـخ  يوس  هب  هک  تسا  يزیچ  اـهنت  ناـمیا 
.دشخب یم  تعفر  ار  نآ  هتسیاش ، لمع  دور و  یم  الاب  داقتعا  نخس و  دنوادخ ، يوس  هب  : (1)« ُهُعَفْرَی ُِحلاّصلا  ُلَمَْعلا  ُبِّیَّطلا َو 

تسا و رتشیب  يو  بّرقت  دشاب  رت  لماک  درف  نامیا  ردـقره  ساسا  نیا  رب  دـبای و  یم  بّرقت  دـنوادخ  هب  نامیا  عبت  هب  زین  نمؤم  ناسنا 
كرـش و زا  يا  هزیمآ  نآ ، زا  رت  نییاپ  بتارم  تسا و  مزالم  یهلا  برق  هبترم  نیرخآ  اب  هک  تسا  نآ  باـن  دـیحوت  لـماک و  ناـمیا 

رد تسا و  یفخ  قافن  كرش و  برق  بتارم  رد  هک  دراد  هارمه  هب  ار  قافن 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 204)
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بحاص هک  تسا  یتّین  زا  هتساخرب  قافن  كرش و  نیا  دش  هتفگ  هک  نانچ  دوش و  یم  هدیمان  یلج  قافن  كرش و  برق  نودام  بتارم 
یَلَع ِءادْوَّسلا  ِهَلْمَّنلا  ِبیبَد  ْنِم  یفْخَأ  یتَّمُأ  یف  ِكْرِّشلا  ُهَِّین  : » دوـمرف هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  تـسا : هتـشاد  لـمع 

كرش ّتین  : (2)  . ات 141 ص 132  هر ،)  ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  هسـسؤم  (، 2  ) یسانش ناسنا   (1) ِءاْملَّْظلا » ِهَْلیَْللا  ِیف  ِءاـمَّصلا  ِهَرْخَّصلا 
(2  ) .تسا رت  یفخم  یناملظ  یبش  رد  فاص  یگنس  يور  رب  يا  هچروم  نتفر  هار  زا  نم ، تما  نایمرد 

(205  ) برق ماقم  نامیا و  هطبار 

ص:205

یسانش ناسنا  - 1
ترازو ، لوا ،ج  فارـشالا فاـصوا  نیدلاریـصن ؛ هجاوخ  یـسوط ؛  زا  لـقن  هب  ص 141  هر ،)  ) ینیمخ ماـما  یـشهوژپ  هســسؤم  2 ؛ -

ص 21 نارهت ؛  ، یمالساداشراو گنهرف 

( تایاور نآرق و  هاگدید  زا   ) ناسنا شنیرفآ  www.Ghaemiyeh.comزار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 303زکرم  هحفص 212 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/7355/AKS BARNAMEH/#content_note_205_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/7355/AKS BARNAMEH/#content_note_205_2
http://www.ghaemiyeh.com


لامک هار  رد  تکرح  لوصا  زا  یخرب 

تیولوا تیاعر   1

ار تامرحم  یخرب  ای  هدرک و  كرت  ار  تابجاو  یضعب  یگداس  هب  هک  یلاح  رد  دنتسه ، دنبیاپ  تابحتسم  یضعب  هب  دارفا  زا  يرایـسب 
.دنوش یم  بکترم 

ریـسم زا  نانآ  یگداتفا  بقع  بجوم  هکلب  درادـن ، يریثأت  نانآ  تفرـشیپ  رد  اهنت  هن  هک  دـنزادرپ  یم  يروما  هب  ناـناوج  زا  يرایـسب 
.دوش یم  تفرشیپ  لامک 

ّتیولوا رد  تسا ، رتمهم  هچنآ  دیاب  دراذگرس ، تشپ  ار  تالکشم  دیامیپب و  ار  تداعس  ریسم  ات  تسا  هدرک  مزج  ار  مزع  هک  یناسنا 
.دهد ماجنا  دعب  لحارم  رد  تسا ، ّتیمها  يدعب  تاجرد  رد  هچنآ  دهد و  رارق 

ماجنا دنتـسه  بوخ  ام  رظن  هب  هک  ییاهراک  همه  میناوت  یمن  دحاو  نامز  رد  میتسه و  يدودـحم  يورین  ياراد  هک  میناد  یم  ام  همه 
نیب زا  دیاب  ببس  نیمه  هب  میهد و 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 206)
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یماگنه .میهد  ماجنا  ار  حـلاص » لمع   » رگید ترابع  هب  میراد و  مّدـقم  عرف »  » رب ار  لصا »  » مینیزگرب و ار  نیرتوکین  کین ، ياهراک 
ار ّتقد  لامک  دروم  نیا  رد  هک  تسا  نیا  ام  دیکا  شرافـس  اذـل  .تسین  حـلاص  لمع  ّمهم ،»  » ماجنا دـشاب ، هدـنام  نیمز  رب  ّمها »  » هک

.مییآرب نآ  ماجنا  ددصرد  لماک  تردق  اب  حلاص ، لمع  باختنا  زا  سپ  هدومن و 

.تسا تاهورکم  كرت  رب  تامرحم  كرت  تابحتسم و  رب  تابجاو  تیولوا  اه ، تیولوا  هلمج  زا 

بحتـسم ماجنا  زا  دیاب  دنام ، دـهاوخزاب  تابجاو  ماجنا  زا  دـیامن ، تابحتـسم  ماجنا  فرـص  ار  دوخ  يورین  رگا  دـناد  یم  هک  یـسک 
دننک یم  داجیا  ار  بجاو  ماجنا  قیفوت  تابحتسم  زا  يرایسب  هتبلا  .دیامن  هریخذ  بجاو  ماجنا  يارب  ار  دوخ  يورین  هدرک و  يراددوخ 

زا بجوم  هک  یتروصرد  بش ، زامن  یتح  ای  تقورید و  اـت  يرادازع  لاـثم  روط  هب  دـنوش ، یم  بجاو  كرت  بجوم  مه  یهاـگ  اـما 
، دوش حبص  زامن  نتفر  تسد 

(207  ) لامک هار  رد  تکرح  لوصا  زا  یخرب 
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ضئارف هب  لفاون  هک  یماگنه  : (1)« اهوُضَفراَف ِِضئارَْفلِاب  ُِلفاوَّْنلا  ِتَّرَضَأ  اِذا  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  .درک  دهاوخن  داجیا  یبّرقت 
.دینک اهر  ار  نآ  دناسر ، ررض 

ادخ هب  بّرقت  راظتنا  ایآ  دننک ، یم  يراددوخ  تاکز  سمخ و  نداد  زا  لاح  نامه  رد  دـننک و  یم  قافنا  هداد و  هقدـص  هک  یناسک 
یمتحریغ نیمارف  رب  ار  وا  یمتح  نیمارف  دیاب  میراد ، تسود  ار  وا  رگا  میراد ، یم  تسود  ار  وا  ام  هک  تسا  نآ  يارب  بّرقت  دـنراد ؟

؟ تسین یعقاو  بوبحم  تساوخ  نتفرگ  هدیدان  راک  نیا  ایآ  میراد و  مدقم  وا 

زا اما  دننک ، بانتجا  نآ  زا  رینپ ، ندروخ  تهارک  هب  داقتعا  اب  یناسک  اسب  هچ  دراد ؛  حیجرت  تاهورکم  كرت  رب  زین  تامرحم  كرت 
، لطاب هب  مدرم  لام  ندروخ  بضغ و 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 208)

ص:208

 . تمکح 279 هغالبلا ، جهن  - 1
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ییابا ...و  ازـسان  تمهت و  تبیغ ، لیبق  زا  مارح ، مـالک  نتفگ  زا  اـما  دـننک  يراددوخ  غاد  ياذـغ  ندرک  توف  زا  اـسب  هچ  دـنرذگن ؛ 
لهج راـچد  رگا  دـنا و  هدوـمن  تلفغ  يدـنب » تیوـلوا   » ینعی مهم ، هتکن  نیا  زا  دنتـسین ، مه  مک  هک  یناـسک  نـینچ  .دنـشاب  هتـشادن 

.دنشاب یم  شیوخ  سفن  ياوه  وریپ  تفگ  دیاب  دنشابن ،

هب صوصخم  تقو  رد  دیاب  فیاظو  زا  يرایسب  .تسا  عّسوم  فیلاکت  رب  قَّیضم  فیلاکت  فیاظو و  تیولوا  تیولوا ، دراوم  رگید  زا 
یب یلک  روط  هب  یتح  ای  هتـشادن و  ینادنچ  هجیتن  صوصخم ، تصرف  ریغ  رد  اه  نآ  ماجنا  تروص ، نیا  ریغ  رد  دنریگ و  ماجنا  دوخ 

تمذم هدوهیب و  یشالت  ندیـشک ، نوریب  ار  وا  رایـسب  شالت  اب  ندیرپ و  ایرد  هب  قیرغ  ندُرم  زا  دعب  لاثم  ناونع  هب  .دوب  دهاوخ  هدیاف 
 . دوب هدنز  زونه  وا  هک  دوب  یتقو  فیلکت  نیا  ماجنا  نامز  اریز  تسا  زیگنا 

ناحتما زا  لبق  ندش  هدامآ  دراد ، شیپرد  یناحتما  هک  یسک  يارب  نینچ  مه 

(209  ) لامک هار  رد  تکرح  لوصا  زا  یخرب 
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ببـس نیمه  هب  تشاد ، دهاوخن  یلبق  ناحتما  رد  يرثا  دـنک ، شالت  زور  بش و  رگا  یتح  ناحتما ، زا  دـعب  یلو  دراد  ناوارف  ّتیمها 
.تسا هدش  هدرمش  یمهم  رایسب  رما  تصرف » زا  مانتغا  »

تصرف زا  سپ  دنرذگ ، یم  تعرس  هب  ربا  دننام  اه  تصرف  ِْریَْخلا :» َصَُرف  اوُزِهَْتناَف  ِباحَّسلا  َّرَم  ُّرُمَت  ُهِصْرُْفلَا  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع 
.دیریگرب هرهب  وکین  ياه 

بـسک بسانم و  لغـش  ندرک  ادـیپ  اه و  تراهم  اـه و  هفرح  مولع ، يریگداـی  ناـکما  یّنـس ، تیعقوم  نیرتهب  نتـشاد  اـب  هک  یناوج 
ریغ يدرف  يریپ  رد  هدومن و  یگرزب  ناـیز  دریگن ، هرهب  یناوج  راشرـس  يورین  ینهذ و  تیعقوم  زا  رگا  دراد ، ار  يداـصتقا  لالقتـسا 

سفن و ياوه  زا  يوریپ  هب  دوخ ، تاـناکما  تردـق و  زا  ندرکن  هدافتـسا  رب  هوـالع  رگا  لاـح  .دوب  دـهاوخ  ریقف  یـضاران و  دـیفم و 
؟  تسا شنزرس  لباق  دح  هچ  ات  دنزب ، دوخ  دوجو  يدادادخ  ياه  تمعن  بیرخت  هب  تسد  دب ، تسود 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 210)
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لامک ریـسم  رد  ار  دوخ  هدرب و  هرهب  اج  هب  تسرد و  تمعن ، ره  زا  هدوب و  سانـش  تمعن  ناسنا  هک  تسا  نادـب  تمعن  رکـش  ًـالوصا 
.تسا هدرک  تمعن  نارفک  هدرب و  نایز  هنرگو  دزاس  رت  کیدزن  فده  هب  هدرب و  رتولج  امئاد 

ینونف مولع و  ماکحا و  دیاقع ، دـننام  مولع  یـضعب  اعطق  زین  مولع  يریگدای  رد  .تسا  قداص  اه  هنیمز  همه  رد  يدـنب  تیولوا  هلأسم 
دنچ هک  نیا  لاثم  روط  هب  دنرایسب ؛  مولع  هنرگو  دنراد  تیولوا  دنتسه ، ناسنا  راک  کمک  شاعمرارما  رد  انمض  هتشاد و  سدقت  هک 
اهنت رت ، يدـیلک  رت و  یتایح  مولع  لباقم  رد  اما  تسا  ملع  تساتدـنچ ، یمدآرـس ! ياـهوم  دادـعت  اـی  دراد و  دوجو  ملاـع  رد  هراـتس 

.دوب دهاوخ  تقو  فالتا 

یم افتکا  رـصتخم  نیمه  هب  هعومجم  نیا  رد  ام  هک  تسا  رایـسب  قیداصم  ياراد  مهم و  رایـسب  ناـسنا  تکرح  رد  لـصا  نیا  تیاـعر 
.مینک

(211  ) لامک هار  رد  تکرح  لوصا  زا  یخرب 
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داتسا ملع و  تریصب ،  2

ییامنهار دـیاب  رما  نامه  رد  يرما  ره  ناگرزب  دـیتاسا و  زا  هک  تسا  نشور  دـش و  دراو  یفاک  عالطا  ملع و  اـب  دـیاب  يراـک  ره  رد 
(1)« ادُْعب ِّالا  ِهِْریَس  ُهَعْرُس  ُهَدیزَت  ال  ٍهَعیِقب ، ٍبارَس  یلَع  ِِرئاَّسلاَک  ٍهَریَصب  یلَع  ُلِماْعلَا  : » دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تساوخ 

زا ندشرود  زج  يا  هجیتن  وا  نتفر  عیرس  هک  دور  یم  بارس  لابند  هب  ارحص  رد  هک  تسا  یـسک  دننام  تریـصب  ریغ  رب  هدننک  لمع  )
( . درادن ریسم 

َرَثْکَأ َأُدِسُْفی  ام  َناک  ٍْملِع  ٍْریَغ  یلَع  َلِمَع  ْنَم  : » هدومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زین  و 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 212)

ص:212

، یلاما دـیفم ، خیـش  زا  لقن  هب  ص 345 ، ( 5  ) ناتـسریبد عطقم  هژیو  مق ؛  هزوح  یمالـسا ، تاـغیلبت  رتـفد  رون : ناـیهار  هشوـت  هر  - 1
 . تیاور 11 مجنپ ، سلجم 
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(1) ُِحلُْصی » اّمِم 

، تسا نشور  ای  تسا  ناسآ  هار  هک  نیا  روصت  هب  داتسا ، نودب  دیابن  تسا و  مهم  رایسب  يرما  لامک ، ریـسمرد  امنهار  داتـسا و  هلأسم 
: دنا هتفگ  اذل  دروآ و  دهاوخ  راب  هب  یکانتشحو  جیاتن  هنیمز  نیا  رد  يراگنا  لهس  .دومن  تکرح  هب  عورش 

یهارمگ رطخ  زا  سرتب  تسا  تاملظ  نکم  رضخ  یهرمه  یب  هلحرم  نیا  یط 

موادت لداعت و   3

هک روط  نامه  .دراد  يرتهب  رت و  نادیواج  راثآ  دـشاب  مک  دـنچره  موادـم  ریخ  راک  هک  یلاح  رد  دراد ، یمک  راثآ  عطقنم ، ریخ  راک 
تسا و دودحم  یمدآ  يورین  میتفگ 

(213  ) لامک هار  رد  تکرح  لوصا  زا  یخرب 
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ج 27، هعیـشلا ، لیاسو  زا  لقن  هب  ص 345 ، ( 5  ) ناتـسریبد عطقم  هژیو  مق ؛  هزوح  یمالـسا ، تاغیلبت  رتفد  رون : ناـیهار  هشوت  هر  - 1
 . تیاور 33112 ص 25 ،
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.دهد ماجنا  هشیمه  دناوتب  ناسنا  هک  دوش  يراک  فرص  تسا  رتهب 

نآرق هام ، دـنچ  يارب  سپـس  دـناوخب و  ار  نآرق  زا  یمین  هرابکی  ناـسنا  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  هیآ ، دـنچ  يزور  ندـناوخ ،» نآرق   » رد
طیرفت طارفا و  زا  .دومن  تلفغ  نآ  زا  دیابن  هک  دراد  یناشخرد  راثآ  راک  رد  موادت  .دنتـسه  هنوگ  نیمه  زین  تادابع  اعد و  دـناوخن ،

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  و  درک ، هشیپ  ار  يور  هنایم  داصتقا و  دوب و  رذحرب  دیاب 

، دروآ تلـالم  هک  يریثـک  لـعف  زا  رتـشیب  یهد ، همادا  نادـب  هک  یمک  لـعف  هب  : (1)« ُْهنِم ٍلُولْمَم  ٍریثَـک  ْنِم  یجْرَأ  ِْهیَلَع ، ُموُدَـت  ٌلـیلَق  »
.شاب راودیما 

دور هتسویپ »  » و هتسهآ »  » هک تسا  نآ  ورهر  دور  هتسخ »  » یهگ و  دنت »  » هگ هک  تسین  نآ  ورهر 

راکتشپ ربص ، کین ، راک  هب  ندیشخب  موادت  همزال  هک  تسا  نشور 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 214)

ص:214

 . راصق 278 هغالبلا ، جهن  - 1
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.دشاب یم  شالت  و 

( لکشم هب  ناسآ  زا   ) جیردت  4

كرت ار  تاهورکم  یمامت  ای  دهد و  ماجنا  ار  بحتسم  بجاو و  زا  فیاظو  یمامت  دناوت  یمن  هار  يادتبا  رد  ناسنا  هک  تسا  نشور 
.دشاب اشوک  شیوخ  ناوت  هب  نداد  هعسوت  دشر و  رد  دیامنب و  ار  يرادرب  هرهب  رثکادح  شیوخ  يورین  زا  دناوت  یم  یلو  دیامن ،

رد ود  نیا  اهنت  رگا  تسین و  زیاج  لامها  نیرت  کچوک  نآ  رد  هک  تسا  يرما  تاـبجاو ، ماـجنا  یـصاعم و  كرت  هک  تسا  یهیدـب 
لمهم ار  شیوخ  يورین  دـیابن  دراد ، ار  رتـشیب  لاـمعا  ناوت  رگا  اـما  .دریگ  هدـهع  هب  نآ ، زا  شیب  یفیلکت  دـیابن  دـشاب ، ناـسنا  ناوت 

.دیامن تابحتسم  نیرتمهم  ماجنا  هب  مادقا  قباس ، لوصا  تیاعر  اب  هکلب  دراذگ ،

(215  ) لامک هار  رد  تکرح  لوصا  زا  یخرب 
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یگزات هک  یلمع  فیلکت و  ندرک  هفاضا  اذـل  دراد ، لاـبند  هب  يدـسافم  دوخ ، تسا و  تمعن  نارفک  دوخ ، ناوت  زا  ندرکن  هدافتـسا 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  تسا و  لامک  بّرقت و  بجوم  اّما  تسا ، لکشم  هچرگا  میرادن ، تداع  نادب  دراد و 

(1)« ِْهیَلَع َکَسْفَن  َتْهَرْکَأ  ام  ِلامْعَْالا  ُلَْضفَأ  »

(. ینک راداو  نآ  ماجنا  هب  ار  دوخ  سفن  هک  تسا  نآ  لامعا  نیرت  تلیضف  اب  )

رد داد و  دهاوخ  ماجنا  یناسآ  هب  ار  نآ  هدرک و  دوخ  نادـب  ریخ ، ياهراک  رد  تسرامم  یتدـم  زا  سپ  ناسنا  سفن  هک  تسا  یعیبط 
دهاوخ تسد  هب  ار  تاهورکم  كرت  ای  یبحتـسم و  تاعاط  زا  رگید  یکی  ماـجنا  تردـق  هجیتن  رد  هتفاـی و  شیازفا  وا  ناوت  تقیقح 

هدرک رتشیب  فیاظو  ماجنا  اب  ار  دوخ  سنا  امئاد  ناسنا  بیترت ، نیا  هب  .دروآ 

ص:216

 . تمکح 249 هغالبلا ، جهن  - 1
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ناسنا شنیرفآ  زار  ( 216)

ءاقترا الاب  تاجرد  هب  ار  نآ  هتـشاذگ و  ریثأت  وا  نامیا  رد  وا  ياه  تدابع  هحلاص و  لاـمعا  درک و  دـهاوخ  بسک  يرتشیب  تیفرظ  و 
قلخ هب  تمدـخ  تارایز و  هیعدا و  اب  سنا  نآرق و  تئارق  لـفاون ، رتشیب ، تداـبع  يارب  ار  وا  ناوت  لّـمحت و  هجیتن  رد  داد و  دـهاوخ 

.داد دهاوخ  شیازفا  رت  هناصلاخ 

هب نامز  ره  هدرک و  یط  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  لامک  تاجرد  ناسنا  هک  دـبای  یم  همادا  اجنآ  اـت  لـمع  ناـمیا و  نیب  لـباقتم  ریثأـت 
.دش دهاوخ  لصاو  يرتالاب  تاجرد 

یحیـسم درم  ناتـساد  ام  همه  .دروآراب  هب  يراوگان  جیاتن  دناوت  یم  تادابع  فیلاکت و  فیاظو ، لیمحت  ای  لوبق  رد  طیرفت  طارفا و 
: میا هدینش  درک ، رایتخا  مالسا  ناناملسم ، زا  یکی  تسد  هب  هک 

عولط زا  دعب  .تشاداو  تدابع  زامن و  هب  حبص  عولط  ات  دُرب و  دجسم  هب  هدیشک و  نوریب  هناخ  زا  ار  وا  بش  همین  وا ، ناملسم  تسود  »
زا سپ  حبص و  زامن  زین  حبص 

(217  ) لامک هار  رد  تکرح  لوصا  زا  یخرب 
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تدابع هب  باتفآ  عولط  ات  ار  وا  دـش و  عنام  شتـسود  اما  درک ، تکرح  لزنم  يوس  هب  ناملـسم  هزات  درم  .دـنتخادرپ  تاـبیقعت  هب  نآ 
رایـسب هک  نک  هزور  ّتین  زورما  تفگ : وا  هـب  سپـس  درک و  راداو  نآرق  ندـناوخ  هـب  ار  وا  باـتفآ ، عوـلط  زا  دـعب  .تخاـس  لوغـشم 

زامن زا  دعب  هتشذگ ، بش  زا  یتعاس  تیاهن ، رد  تشاد و  هاگن  دجـسم  رد  رـصع  ات  سپـس  رهظ و  ات  ار  وا  لاح  ره  هب  دراد ! تلیـضف 
.دومن لزنم  هناور  ار  وا  ءاشع 

نید نیا  زا  بشید  نامه  نم  : » تفگ وا  دربب ، دجـسم  هب  ار  وا  ات  دـیبوک  ار  ناملـسم  هزات  هناخ  برد  هرابود  هک  یماگنه  دـعب ، بش 
« . مورب يزور  بسک  راک و  لابند  دیاب  .متسه  دنملایع  ریقف و  یمدآ  نم  نک ، ادیپ  يرتراکیب  درف  رب  .مدرک  افعتسا 

، دوب هدرک  ناملـسم  هک  ار  يا  هراچیب  ریگتخـس ، دـباع  نآ  بیترت ، نیا  هب  دومرف : تیاکح  نیا  لقن  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
امش نیاربانب  .درک  جراخ  مالسا  زا  شدوخ 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 218)
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هک دینک  يراک  دیناوت  یم  ات  .دیریگب  رظن  رد  ار  مدرم  ییاناوت  تقاط و  هزادنا و  دـیریگن ، تخـس  مدرم  رب  هک  دیـشاب  هجوتم  هشیمه 
هار یلو  تسا ، تّدش  فنُع و  يریگتخـس و  رب  يوُما  تسایـس  شور  هک  دیناد  یمن  ایآ  .دنوشن  يرارف  دنوش و  نید  هب  لیامتم  مدرم 

؟(1) تساهلد ندروآ  تسد  هب  ترشاعم و  نسح  ارادم و  یمرن و  رب  ام  شور  و 

تاعاس میسقت   5

دیاـب دوخ ، يوـنعم  يداـم و  ياـهزاین  یماـمت  ندروآرب  يارب  تسا و  ینوگاـنوگ  ياـهزاین  داـعبا و  ياراد  ناـسنا  هک  تسا  یهیدـب 
: دندومرف نینچ  دروم ، نیا  رد  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  .دنک  هدافتسا  دوخ  تقو  زا  هنارایشه  هنالقاع و 

(219  ) لامک هار  رد  تکرح  لوصا  زا  یخرب 

ص:219

 . ناتساد 28 ج 1 ، ناتسار ، ناتساد  زا  صیخلت  هب  لقن  ص 494  ج 2 ، هعیشلا ، لیاسو  - 1
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يارب یتعاس  .شاعم 3  رارما  يارب  یتعاـس  .ادـخ 2  اب  تاجانم  يارب  یتعاس   1 دینک : تمسق  راهچ  ار  شیوخ  تقو  هک  دینک  یعـس  »
صالخا يزوسلد و  امش  هب  تبسن  ناشداهن  رد  دنناسانش و  یم  امش  هب  ار  امش  بویع  هک  نانیمطا  دروم  دارفا  ناتسود و  اب  ترـشاعم 

دیهاوخ ادیپ  طاشن ] و   ] تردق رگید  تمسق  هس  رب  هک  تسا  رخآ  تمـسق  نیمه  ببـس  هب  .لالح و  تاّذل  يارب  زین  یتعاس  .دنراد 4 
(1) « . درک

رد هک  نآ  نمـض  اذل ، .دوب  دهاوخ  بارطـضا  زا  يرود  سفن و  تمالـس  يراودیما ، حور  تیوقت  بجوم  یگدـنز ، رد  طاشن  ظفح 
دیاب هناهام ، ای  یگتفه  ای  هنازور  تروص  هب  تقو  میـسقت  اب  درک ، ظفح  ار  طاشن  لادـتعا ، تیاعر  اب  دـیاب  يدابعریغ  يداـبع و  روما 

.داد يرای  ّمهم ، روما  رتهب  هچره  ماجنا  رد  ار  دوخ  سفن 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 220)
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يرگنرود دنلب و  تّمه   6

نیا رد  .تشاد  رظن  ادـخ  ياـیلوا  نیموصعم و  هّمئا  نوچمه  ـالاو  ياـهوگلا  هب  اـمئاد  دـیاب  قـیرط ، يراوـشد  هار و  دـُعب  هب  هجوـت  اـب 
.دومن دهاوخ  فعاضم  لامک ، رتالاب  بتارم  هب  ندیسر  يارب  ار  دوخ  یعس  هدرک و  هلصاف  دوبمک و  ساسحا  هشیمه  ناسنا  تروص ،

رورغ بجُع و  دید و  دهاوخ  رتالاب  ار  دوخ  دنک ، هاگن  دـنرت  نییاپ  وا  زا  هک  یناسک  هب  اه ، شزرا  هّلق  هب  دوعـص  ریـسم  رد  ناسنا  رگا 
زا رتالاب  هب  يونعم  روما  رد  تسیرگن و  دیاب  دوخ  زا  رت  نیئاپ  هب  يدام  روما  رد  دنا  هتفگ  اذل  .تشاد  دـهاوخزاب  ریـسم  همادا  زا  ار  وا 

.تسا کلاس  تفآ  بجع ، لامک ، قیرط  یط  رد  سپ  .دوخ 

(221  ) لامک هار  رد  تکرح  لوصا  زا  یخرب 
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(1)« دایدْزِْالا ُعَنْمَی  ُباجْعِْالَا  »

(. تسا رتالاب  لحارم  يوس  هب  تکرح  زا  عنام  بجع  )

يراودیما يریذپان و  یگتسخ  راکتشپ و  شالت و  طیحم و  حالصا  ربص و  قح و  هب  هیصوت  لیبق  زا  يرگید  لوصا  ریسم ، رد  تکرح 
.دراد (2) زین  ...و 

تفص ناطیش  ياه  ناسنا  لماکت : هب  ندیسر  عنام 

لماوع لـلع و  نآ  زا  یکی  هک  دـنراد  شقن  نارـسپ  نارتخد و  طـباور  رد  تسرداـن  ياـهراتفر  زورب  رد  ینوگاـنوگ  لـماوع  لـلع و 
.تسوا یعقاوریغ  راکفا  ناوجون و 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 222)
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، رگید یترابع  هب  .دنک  یم  حیحصت  ار  شیوخ  تسردان  ياه  تخانش  بسک و  يا  هزات  تایبرجت  هتسویپ  شیوخ  یگدنز  رد  ناسنا 
یم يزاس » نورد   » ار تاعالطا  نآ  نهذ ، نورد  هب  نآ  ندرب  یطیحم و  تاعالطا  بذج  قیرط  زا  هتسویپ  دوخ  یگدنز  ریـسم  رد  ام 

ار اه  نآ  رگید ، تراـبع  هب  اـی  میزاـس ، یم  قبطنم  دوجوم ، تیعقاو  اـب  رتشیب  هچره  ار  دوخ  هتـشذگ  ياـه  تخانـش  قیرط  زا  مینک و 
نهذ هک  تسا  نیا  رگناشن  ینایرج  نینچ  .تسا  رـشب  یگدـنز  رـسارس  رد  یعیبط  رمتـسم و  لاور  کی  نیا  .مینک  یم  يزاس » نورب  »

.نآ زا  یعقاوریغ  تخانـش  طیحم و  زا  یعقاو  تخانـش  زا  تسا  يا  هزیمآ  .تیعقاو  مدـع  تیعقاو و  زا  تسا  يا  هزیمآ  هتـسویپ  یمدآ 
وا ار  هچنآ  هک  دریذپب  دوش و  فقاو  شیوخ  ینهذ  تیعقاو  نیا  هب  هک  دهد  یم  ار  ناکما  نیا  ناسنا  هب  نآ ، زا  سپ  یلاسنایم و  نینس 

وا هک  دشاب  هتشاد  دوجو  زین  ییاهزیچ  ای  زیچ  تسا  نکمم  هکلب  تسین ، تیعقاو  یمامت  دسانش ، یم  دناد و  یم 

(223  ) تفص ناطیش  ياه  ناسنا  لماکت : هب  ندیسر  عنام 
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اب دیوگ و  یم  نخـس  طایتحا  اب  اساسا  یلاسنایم ، رد  ناسنا  هک  تسا  ظاحل  نیا  هب  .دشاب  هدرکن  دراو  هبـساحم  رد  هک  نیا  ای  دنادن و 
.دنک یم  لمع  طایتحا 

دناوت یمن  شنهذ ، رب  یتخانش » يروحمدوخ   » هبلغ لیلد  هب  ناوجون  .میتسه  هلئسم  نیا  زا  يرگید  لکش  دهاش  ام  یناوجون  نینس  رد 
رگید ینخـس  هب  .دنک  رکف  دوخ  هشیدـنا  ندوب  اطخ  لامتحا  ای  تیعقاو و  زا  يرگید  قوقـش  نادـقف  ای  دوجو  صوصخ  رد  یناسآ  هب 
نیمه هب  .دریگب  رظنرد  ار  نارگید  نهذ  دوش و  جراـخ  شیوخ  نهذ  دوش و  جراـخ  شیوخ  نهذ  زا  دـناوت  یمن  یناـسآ  هب  ناوجون 
نیمه .درادـنپ  یم  تسرد  قلطم ، روط  هب  ابیرقت  ار  دوخ  رواب  دـنک و  یم  لمع  قلطم  دوخ  رواب  هشیدـنا و  دروم  رد  هک  تسا  ظاـحل 

رواب .دنـشیدنیب  دـندنویپب ، عوقو  هب  هدـنیآ ، رد  تسا  نکمم  هک  یعیاقو  شیوخ و  لمع  بقاوع  هب  رتمک  هک  دوش  یم  ثعاـب  هلأـسم 
هک دهد  یم  هار  دوخ  نهذ  هب  رتمک  ار  لامتحا  نیا  .تسوا  لمع  يامنهار  قلطم ، روط  هب  وا  زورما 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 224)
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يرتشیب تبقارم  یتیبرت  ظاحل  هب  دیاب  لیلد  نیمه  هب  .منیبب  بیـسآ  شیوخ  لمع  زا  هدـنیآ  رد  هک  نیا  ای  منک و  هابتـشا  تسا ، نکمم 
و وا ، اب  هسردم  هناخ و  يایلوا  فرط  زا  هنامیمص  طباور  يرارقرب  قیرط  زا  دیاب  .درک  لامعا  ناوجون  ياه  هشیدنا  راکفا و  هب  تبـسن 

راکفا لـباقم  رد  هتخپاـن  عیرـس و  يریگ  عضوم  نودـب  تفرگ و  رارق  وا  يرکف  ياوتحم  ناـیرج  رد  يو ، اـب  داـیز  دونـش  تفگ و  زین 
راـکفا لـّمأت و  رتـشیب  شیوخ  ياـهرواب  دروم  رد  هک  دـناشک  رکف  نیا  هب  ار  ناوجون  یبناـج ، دـهاوش  هئارا  قـیرط  زا  يو ، تسرداـن 

.دنک حالصا  ار  دوخ  تسردان 

رد ًـالومعم  هک  يراـکفا  .تسا  ناـنآ  نـیب  جـیار  تاـعیاش  راـکفا و  دوـجو  ناـناوجون ، يرکف  هیذـغت  رد  مـهم  رایـسب  عباـنم  زا  یکی 
یم لدـب  در و  ناوجون  نیب  یعطق ، لاح  نیع  رد  یلو  هداتفا ، اپ  شیپ  لیاسم  اه و  فرح  تروص  هب  هاـگ  یـصوصخ و  ياـهوگتفگ 

ظاحل نیا  هب  .دسر  یمن  ناردام  ناردپ و  نایبرم ، عالطا  هب  ًالومعم  راکفا  نیا  .دوش 

(225  ) تفص ناطیش  ياه  ناسنا  لماکت : هب  ندیسر  عنام 
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قیرط زا  دوش و  یم  لدب  ّدر و  ناناوجون  نیب  یمسرریغ  لکـش  هب  هک  تسا  یئرمان  ياه  سرد  راکفا  نیا  .تسا  یئرمان »  » نانآ يارب 
 . دنهد یم  رارق  هدافتسا  دروم  لمع ، يامنهار  تروص  هب  ار  اه  نآ  لصحام  دنزومآ و  یم  ار  اه  نآ  ررکم ، ياهدونش  تفگ و 

هب يزغم  زا  یناهد و  هب  یناهد  زا  اهنت  هکلب  دوش ، یمن  طبـض  تبث و  يا  هوزج  ای  هلجم  ای  باتک  چـیه  رد  ًالومعم  یئرمان  ياه  سرد 
ار يزیچ  ره  دــنناوت  یم  هـکلب  دــنرادن ، یبرخم  سرداـن و  ياوـتحم  اترورــض  یئرماـن  ياــه  سرد  .دــنوش  یم  لــقتنم  رگید  زغم 

تیمها هب  دیاب  تیبرت  میلعت و  ناراکردنا  تسد  .دراد  ار  دوخ  صاخ  دعاوق  اه  سرد  نیا  لاقتنا  هک  تسناد  دـیاب  نکل  دـنریگربرد ؛
سورد اه و  شزومآ  اب  اه  نآ  داـضت  نازیم  ناـناوجون و  نیب  رد  اـه  نآ  لاـقتنا  يریگ و  لکـش  هوحن  زین  یئرماـن و  سورد  ياوتحم 

رد یئرمان  سورد  دننادب  هتسویپ  دیاب  .دنوش  فقاو  یئرم 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 226)

ص:226

( تایاور نآرق و  هاگدید  زا   ) ناسنا شنیرفآ  www.Ghaemiyeh.comزار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 303زکرم  هحفص 233 

http://www.ghaemiyeh.com


هک اـج  ره  .تسا  یئرماـن  مه  هسردـم  ینعی  .درادـن  یـصوصخ  هب  سـالک  راوـید و  هک  دوـش  یم  لـقتنم  ناـناوجون  هـب  يا  هسردـم 
لیکشت یئرمان  سرد  سالک  دنشاب ، هتشاد  روضح  ناناوجون  هک  اج  ره  .تسا  یئرمان  سرد  سالک  دنشاب ، هتـشاد  روضح  ناناوجون 

یلو .نآ  درگاـش  مه  دـشاب و  سـالک  نیا  ملعم  مه  لاـح ، نیع  رد  دـناوت  یم  یناوجون  ره  .دوـش  یم  سیردـت  سورد  دوـش و  یم 
یلع هک  تسا  نیا  یئرمان » هسردـم   » رد مهم  رایـسب  هتکن  .دـننک  یم  افیا  ار  ملعم  شقن  نیریاس  زا  رتشیب  ناناوجون  زا  یخرب  ًـالومعم 

ای نداد و  میلعت  يارب  يا  هناهاگآ  دوخ  دصق  کی  چیه  دننک  یم  تکرـش  یئرمان » هسردم   » رد هک  ینادرگاش  ناملعم و  هقالع  مغر 
ای دـنزومایب و  اـه  نآ  هک  درادـن  يرارـصا  یلو  دـهد ، یم  نادرگاـش  هب  ار  دوخ  سرد  یئرماـن  هسردـم  مّلعم  .دـنرادن  نتفرگ  میلعت 
رب دـنزومایب و  يزیچ  هک  نیا  دـصق  هب  ار  راک  نیا  نکل  دـنهد ، یم  شوگ  یئرمان  ياـه  سرد  هب  هقـالع  اـب  زین  نادرگاـش  دـنزوماین ،

دوخ یملع  ریاخذ 

(227  ) تفص ناطیش  ياه  ناسنا  لماکت : هب  ندیسر  عنام 
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یم لاقتنا  مه  بوخ  رایـسب  دـنوش و  یم  هتخومآ  بوخ  رایـسب  یئرمان » سورد  ، » بلطم نیا  مغر  یلع  .دـنهد  یمن  ماجنا  دـنیازفیب ،
.دنبای

هب عجار  ناناوجون  هک  دتفا  یم  قافتا  رایـسب  .دنک  يرای  ار  ام  بلطم  رت  قیقد  لاقتنا  رد  دـناوتب  هنیمز ، نیا  رد  ییاه  لاثم  هئارا  دـیاش 
هنموت دصنوپ  شسنج  نیرتهب  انریپ  نیا   » درب یم  راک  هب  ار  نینچ  نیا  يا  هلمج  یسک  .دننک  یم  تبحـص  رگیدکی  اب  سانجا  ندیرخ 

نهاریپ عون  نیرتهب  هک  دوش  یم  لقتنم  نیریاس  نهذ  هب  لالدتـسا  هنوگ  چیه  نودب  هلمج  نیا  اب  نموت » دصنوپ  ند  یم  وشیئاکیرمآ  ،
یـسک تردـن  هب  هک  دزاس  یم  لقتنم  ار  بلطم  یحیولت  ناـنچ  يا  هلمج  نینچ  .تسا  نآ  ییاـکیرمآ  سنج ، ره  عون  نیرتهب  هکلب  و 

هلمج نینچ  هک  نیا  ای  دنک و  یم  یلاؤس  هدـنیوگ  زا  دـشاب ، ییاکیرمآ  نهاریپ  عون  نیرتهب  هک  تسا  مولعم  اجک  زا  هک  نیا  دروم  رد 
تئرج تسا ، هضرع  یب  یلیخ  ینالف  : » دوش نایب  ناوجون  کی  طسوت  دناوت  یم  يا 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 228)
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هنوگ چـیه  نودـب  دوش و  یم  لدـب  در و  ناناوجون  نیب  یناسآ  هب  یگداس و  هب  اه  هلمج  نیا  هنک » لوبق  هماـن  هی  رـسپ  هی  زا  هنک  یمن 
رتخد تسود  ای  رـسپ و  تسود  هک  تسا  نیا  ندیرپ  الاب  كالم  ای  ندوب و  هضرُعاب  كالم  هک  دوش  یم  لقتنم  نارگید  هب  یلالدتـسا 

.یشاب هتشاد 

.دوش لقتنم  ناناوجون  هب  یئرمان  هسردم  رد  زین  هدنزاس  تبثم و  يرـصانع  اسب  هچ  .درادـن  یفنم  ییاوتحم  اترورـض  یئرمان » سورد  »
رگید ياه  شزرا  يرایـسب  ندوب و  عاجـش  ندوب ، قلخ  شوخ  ندوب ، تریغ  اب  ندناوخ ، سرد  هعلاطم ، هنیمز  رد  ییاه  شزرا  لاقتنا 

.دوش یم  لقتنم  یئرمان  سورد  يالبال  رد 

يراج تسا  یتیعقاو  یئرمان  هسردم  هک  مینادب  دیاب  هکلب  میـشاب ، هتـشاد  یفنم  شرگن  یئرمان  هسردم  دروم  رد  دـیابن  لیلد  نیمه  هب 
زین هعماج  راشقا  ریاس  .تسا  رادروخرب  يدایز  رایسب  یشخبرثا  زا  ناناوجون  دروم  رد  هک  دارفا  نیب  رد 
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يریذـپرثا اب  هسیاقم  رد  ناـنآ  يریذـپرثا  نکل  دـنریگ ، یم  رارق  یـصوصخ ، هب  یئرماـن  هسردـم  تیبرت  میلعت و  ناـیرج  رد  کـیره 
زین نانآ و  یئرمان  هسردـم  رت  قیقد  رتشیب و  هچ  ره  دـیاب  یم  ناناوجون ، یتیبرت  لرتنک  تخانـش و  يارب  .تسا  مک  رایـسب  ناـناوجون ،

اب تخانـش و  ار  دوـش  یم  نوـگرگد  رگید  ناـمز  هب  یناـمز  زا  دراد و  اـیوپ  یناـیرج  هک  نآ ، تاـیوتحم  زین  نآ و  رب  مکاـح  دـعاوق 
.داد قوس  هدنزاس  تبثم و  تهج  رد  ار  زاس  هدنیآ  لسن  یئرمان ، هسردم  دنور  رد  حیحص  هناهاگآ و  هلخادم 

هجو تفریذـپ و  ار  نآ  تیعقاو  دـیاب  هکلب  تخادرپ ، هزرابم  هب  نآ  اب  ای  درک و  لیطعت  ار  نآ  ناوتب  هک  تسین  يزیچ  یئرمان  هسردـم 
، یئرماـن هسردـم  هب  تاـعالطا  دورو  أشنمرـس  قیقد  تخانـش  اـب  دـیاب  تیبرت  میلعت و  ماـظن  .داد  رارق  هظحـالم  دروـم  ار  نآ  هدـنزاس 

ياهرواب میناوتب  ام  رگا  .دـهد  رارق  لاقتنا  دـنیآرف  هخرچ و  رد  ار  نآ  دتـسرفب و  هسردـم  نیا  نورد  هب  ار  دوخ  زاـین  دروم  تاـعالطا 
نورد هب  ار  تسرد 
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کی قیرزت  دـننام  .دروآ  یمرد  شدرگ  هب  شیوخ  نورد  رد  ار  رواب  نآ  دوخ  یئرمان ، هسردـم  متـسیس  میهد ، ذوفن  یئرمان  هسردـم 
رد ار  هداـم  نآ  دوخ ، متـسیس  نیا  دریگ ، ماـجنا  ینوخ  هعومجم  هب  یتسرد  هب  قیرزت  نیا  هک  یتروص  رد  هک  نوخ  متـسیس  رد  هداـم 

.داد دهاوخ  لاقتنا  ندب  طاقن  یمامت  هب  دروآ و  دهاوخرد  شدرگ  هب  شیوخ  نورد 

لمع بوچراـچ  دوش و  یم  لـقتنم  یئرماـن  هسردـم  رد  هک  دراد  دوجو  يدـیاقع  اـهرواب و  زین  نارـسپ  نارتـخد و  طـباور  دروـم  رد 
نآ لابق  رد  هک  يا  هفیظو  فلاخم و  سنج  دروم  رد  ناناوجون  ياـهرواب  رثکا  هک  میئوگب  دـیاب  فسأـتاب  .دزاـس و  یم  ار  ناـناوجون 

.دوش یم  لقتنم  نانآ  هب  یئرمان  هسردم  قیرط  زا  دنراد ،

هک درک  ناعذا  دـیاب  دریگ ، یم  رارق  ثحب  دروم  مک  هک  تسا  یلیاسم  هلمج  زا  رـسپ ، رتخد و  طباور  هب  طوبرم  لیاسم  هکاج  نآ  زا 
میلعت ناراکردنا  تسد  رد  سرت  یعون 
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قیرط زا  هکلب  یمـسر ، قیرط  زا  هن  طباور  نیا  هب  طوبرم  بلاطم  اذل  دراد ، دوجو  ثحابم  هنوگ  نیا  ندرک  حرطم  هنیمز  رد  تیبرت  و 
راکفا دنناوت  یمن  اذل  تسا ، راکـشآان  هعماج ، نایبرم  يارب  یئرمان  هسردم  نوچ  یفرط  زا  .دوش و  یم  لقتنم  حرط و  یئرمان  هسردم 

.دننک حالصا  ای  فشک و  ار  نآ  رد  تسردان 

، دـش هراشا  زین  ًالبق  هک  هنوگ  نامه  نکل ، دراد ، لقتـسم  یثحب  هب  جایتحا  دوخ  دـنک  یم  لمع  هنوگچ  یئرمان  هسردـم  هک  هتکن  نیا 
یئرمان هسردـم  رد  درگاش  مّلعم و  .تسا  نتخومآ  يارب  راکـشآ  يراشفاپ  ای  راکـشآ و  دـصق  نادـقف  نآ ، رب  مکاح  دـعاوق  زا  یکی 
نداددای يارب  يدایز  يراشفاپ  رارصا و  یمـسر  سرادم  رد  هک  یلاح  رد  .دنرادن  نتفرگدای  ای  نداددای و  يارب  يرارـصا  هنوگ  چیه 

، یلرتنک ياه  مرها  دزومایب و  ار  نآ  زومآ ، شناد  هک  دوش  یم  هئارا  يا  هنوگ  هب  سرادـم  نیا  رد  بلاطم  .دراد  دوجو  نتفرگ  داـی  و 
هب زومآ  شناد  نتفرگدای  يارب  نآ  لاثما  هیبنت و  قیوشت ، نوچمه 
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ناوجون ار  نآ  بلاطم  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  .دنک  یمن  تموکح  یئرمان  هسردم  رب  يدـنور  نینچ  هک  یتروص  رد  دـیآ ، یم  راک 
 . دریذپ یم  لد  ناج و  اب 

ردام اـی  ردـپ  هاـگ  ینعی  .تسا  هلئـسم  نیمه  زا  یـشان  اـقیقد  دـنک  یم  زورب  اـه  نآ  ياـیلوا  ناـناوجون و  نیب  هک  یتاـفالتخا  زا  یکی 
یم نایمرد  ناشدـنزرف  اب  ار  هلئـسم  نیا  نانآ  .تسا  هتـشاذگ  يو  رب  یبولطماـن  رثا  ناشدـنزرف  تسود  نـالف  هک  دـننک  یم  هدـهاشم 

ار وت  دنک ، هارمگ  ار  وت  دهاوخ  یم  تتـسود  : » هک دننک  یم  رارـصا  ردام  ردپ و  .دنک  یم  راکنا  ار  يزیچ  نینچ  دنزرف  اما  .دـنراذگ 
رد یـضرغ  دصق و  چیه  وا  .دناد  یمن  تسرد  ار  حیاصن  نیا  زا  کی  چیه  دـنزرف  یلو  دوش ،» یم  وت  یتخبدـب  ثعاب  وا  دـهد ، بیرف 

.دناد یم  هابتشا  بذکار و  دوخ  نیدلاو  نانخس  نیا  دبای و  یم  ضرغ  یب  يدرف  ار  دوخ  تسود  وا  .دنک  یمن  هدهاشم  دوخ  تسود 
فالتخا نیا  هاگ  هک  دزیگنا ، یمرب  فالتخا  ناوجون  ردام و  ردپ و  نیب  هک  تسا  رواب  رد  داضت  نیمه 
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.دماجنا یم  هناخ  زا  ناوجون  رارف  یتح  هرجاشم و  هب  راک  دوش و  یم  راد  هشیر 

یمن یطلغ  فرح  کی  چـیه  يرظن  زا  هک  مییوگب  دـیاب  ناوجون ؟ ای  دـننک و  یم  هابتـشا  ردام  ردـپ و  ایآ  تساجک ؟ لکـشم  یتسار 
تسرد ناوجون  مه  دوش و  یم  يو  یهارمگ  بجوم  ناشدنزرف  تسود  دندقتعم  هک  دنیوگ  یم  تسرد  ردام  ردپ و  مه  ینعی  .دننز 

ردام ردپ و  هک  نیا  ًالّوا  .دننک  یم  هابتشا  فرط  ود  ره  رگید ، رظن  زا  یلو  .درادن  یضرغ  دصق و  هنوگ  چیه  شتـسود  هک  دیوگ  یم 
هابتـشا یتشادرب  دنک ، هارمگ  ار  دنزرف  هک  تسا  هدیـشک  هشقن  ناشدـنزرف  تسود  ییوگ  هک  دـننک  یم  حرطم  يا  هنوگ  هب  ار  هیـضق 

، دنزب ناسنا  هب  ار  یفرح  یهارمگ  هزیگنا  اب  ءوس و  ضرغ  اب  دیاب  یم  یـسک  امتح  هک  دـنک  یم  رکف  یتقو  دـنزرف  هک  نیا  ایناث  تسا ،
هزیگنا دصق و  دوجو  نودب  دوش ، یم  لدب  در و  تسود  ود  نیا  نیب  هک  ینانخس  .تسا  هابتشا  زین  دنک ، فرحنم  ریسم  زا  ار  ناسنا  ات 

نیا دراذگب و  ياجرب  یفنم  راثآ  دناوت  یم  یفنم 
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دصق و تروص  هب  دیابن  رگیدـکی  رب  ار  ناتـسود  ءوس  راثآ  هناخ ، هسردـم و  يایلوا  لیلد ، نیمه  هب  .تسا  یئرمان  هسردـم  تیـصاخ 
رکفت و هوحن  دروـم  رد  ناشنادـنزرف  اـب  دـیاب  هکلب  درادـن ؛  دوـجو  يزیچ  نینچ  عـقاو  رد  اریز  دـننک ؛  حرطم  راکـشآ  يزرو  ضرغ 
هب راکفا ، نانخـس و  هنوگ  نیا  یفنم  راثآ  دروم  رد  ّربدت  لمأت و  اب  دنیوگب و  نخـس  دوش ، یم  حرطم  شتـسود  وا و  نیب  هک  ینانخس 

تـسود هنوگ  ناطیـش  یفرعم  هک  دنـشاب  نئمطم  دـیاب  ءایلوا  دـننک  هنیمز  نیا  رد  لمأت  هب  راداو  ار  وا  دـنهد و  تریـصب  دوخ ، دـنزرف 
راثآ هنوگ  چـیه  ندرک ، باطخ  صخـشم و  هدـننک  هارمگ  زاب ، بیرف  رگ ، هلیح  نوچمه  یتافـص  اـب  ار  ناـنآ  نینچ  مه  ناشدـنزرف ،

دنمهف و یمن  ار  رگیدـکی  نابز  نادـنزرف ، ناردام و  ناردـپ و  هک  مییوگب  دـیاب  اج  نیا  رد  .تشاد  دـهاوخنربرد  يدـیفم  هدـنزاس و 
 . دننک مهافت  رگیدکیاب  دنناوت  یمن  دندیمهفن ، ار  رگیدکی  نابز  یتقو 
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طباور هب  طوبرم  هک  نآ ، داوم  زا  یخرب  هب  اهنت  اج  نیارد  تسا  رتهب  نکل  تسا ، رایـسب  یئرمان  هسردـم  هب  طوبرم  بلاطم  لـیاسم و 
يارب تیلوؤسم  ساسحا  نتشاد   » ناناوجون زا  یخرب  نایم  رد  یئرمان  سورد  زا  یکی  .مینک  هراشا  تسا ، نارـسپ  نارتخد و  بولطمان 

، ناشناتـسود يارب  فلاخم  سنج  زا  تسود  ندرک  ادـیپ  يارب  ناناوجون  تسا .» رگیدـکی  يارب  رـسپ ، ای  رتخد و  تسود  ندرکادـیپ 
جاودزا نس  هب  هک  ینارسپ  نارتخد و  يارب  رسمه  نتفای  يارب  زین  نالاسگرزب  زا  یخرب  هک  هنوگ  نامه  .دننک  یم  تیلوؤسم  ساسحا 

زا یخرب  نایم  رد  راتفر  نیمه  هباشم  .دننک  یم  ندرک  تبحص  يارب  يدارفا  یفرعم  هب  مادقا  هدرک و  تیلوؤسم  ساسحا  دنا ، هدیـسر 
هطساو تلصو ، داجیا  يارب  هک  دشاب  یلاسگرزب  دارفا  اب  يزاسدننامه  یعون  راک ، نیا  دسر  یم  رظن  هب  .دوش  یم  هدید  زین  ناناوجون 

سرد کی  لکش  هب  رواب  نیا  .دننک  یم  نالاسگرزب  هطیح  دراو  ار  دوخ  بیترت  نیا  هب  ناناوجون  هنوگ  نیا  .دنوش  یم 
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ماغیپ یکی  زا  .دننک  یم  يرگ  هطـساو  رـسپ ، رتخد و  دارفا  زا  یخرب  نیب  نانآ  هک  تسا  ظاحل  نیمه  هب  .دراد  جاور  نانآ  نیب  یئرمان 
یم راداو  ار  نانآ  ناـشتلاسر  یعقاوم  یتح  دـنهد و  یم  يرگید  هب  دـنریگ و  یم  هماـن  یکی  زا  دـنناسر  یم  يرگید  هب  دـنریگ و  یم 

زا يا  همان  یتح  هک  دوش  یم  هدهاشم  يدراوم  .دننک  يراکتـسد  ماغیپ  رد  یکدنا  ای  دـنهدب و  لباقم  فرط  هب  نیغورد  یماغیپ  دـنک 
.دنهد یم  لباقم  فرط  هب  رظندروم  درف  فرط  زا  دنسیون و  یم  دوخ 

: دسیون یم  ناسارخ  ياهاتسور  زا  یکی  زا  یناوجون  رتخد 

اهراک مامت  مدنام و  یم  هناخ  رد  اهنت  نم  دمآ  یمن  هناخ  هب  بش  تعاس 8  ات  تفر  یم  نوریب  هناخ  زا  هک  حبص  تعاس 8  زا  مردام  »
، هلأسم نیمه  لیلد  هب  متـسه  اهنت  یلیخ  مدید  نآ  زا  دـعب  .دوب  نم  تامحز  ناربج  کتک  ازـسان و  ضوع  رد  یلو  مداد  یم  ماجنا  ار 

دوب رت  گرزب  نم  زا  وا  مدش ، انشآ  هیاسمه  رتخد  اب  مدز و  ایرد  هب  لد 
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ارم هیاـسمه  رتخد  .مدـید  یم  ار  وا  عقاوم  یـضعب  متفر  یم  اـه  نآ  هناـخ  هب  نم  یتـقو  .تشاد  رهوش  ردارب  کـی  وا  .تشاد  دزماـن  و 
جاودزا نم  اب  شرهوش  ردارب  دیاش  متفگ  مدوخ  اب  مه  نم  .تفگ  نم  هب  شرهوش  ردارب  فرط  زا  غورد  هب  ییاه  فرح  داد و  بیرف 

نینچ تشر  زا  يرگید  رتخد  ...تشذگ » ام  ییانـشآ  زا  لاسکی  دودح  مدش و  انـشآ  وا  اب  بیترت  نیا  هب  .موش  اهر  مغ  زا  نم  دنک و 
تـسود ار  وت  وا  هک  دوب  هتفگ  نم  هب  متـسود  طـقف  مدوـب  هدزن  فرح  ًالـصا  وا  اـب  نم  هتبلا  متـسه  انـشآ  يرـسپ  اـب  نم  : » دـسیون یم 

«. ...دراد

نیب تسردان  طباور  يرارقرب  تهج  رد  هدـننک  لیهـست  تسا  یلماع  رگیدـکی ، يارب  تسود  ندرک  ادـیپ  دروم  رد  تلاسر  ساـسحا 
.نارسپ نارتخد و 

هک تسا  يا  هدـیدپ  دراد ، نانآ  نیب  بولطمان  طباور  داجیا  رد  ییازـس  هب  ریثأت  هک  ناناوجون  ناـیم  رد  یفخم  لـماوع  زا  رگید  یکی 
اب يدردمه   » ار نآ  میناوت  یم 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 238)

ص:238

( تایاور نآرق و  هاگدید  زا   ) ناسنا شنیرفآ  www.Ghaemiyeh.comزار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 303زکرم  هحفص 245 

http://www.ghaemiyeh.com


یسح و مه  یعون  ییوگ  مراد ، تسود  ار  یسک  نم  هک  دنک  یم  راهظا  دوخ  کیدزن  ناتـسود  نیب  رد  ناوجون  یتقو  .میمانب  قشاع »
دننک یم  یعـس  هک  تسا  يدردـمه  یـسح و  مه  نیمه  ساسارب  هاـگ  ناوجون  کـیدزن  ناتـسود  .دزیگنا  یمرب  ناـنآ  زا  يدردـمه 

اب دارفا  نیا  دنک ، یم  تبحـص  عوضوم  نیا  هب  عجار  ناوجون  هک  یماگنه  .دننک  مهارف  ود  نآ  نیب  طابترا  يرارقرب  يارب  یتالیهـست 
قیوشت لماع  دوخ  ناوجون ، ناتـسود  فرط  زا  شنکاو  نیا  .دـنهد  یم  شوگ  وا  تاراهظا  هب  هجوت ، لاح  نیع  رد  يزوسلد و  یعون 

وا بلاطم  يارب  یبوخ  نایرتشم  دنک  یم  هظحالم  یتقو  ناوجون  .عوضوم  ندرک  حرطم  رتزادگ  زوسرپ و  تهج  رد  تسا  يا  هدـننک 
.دـسرب رتشیب  تیاضر  هب  زین  دوخ  رگید  يوس  زا  دراد و  هگن  یـضار  ار  دوخ  ناـیرتشم  دـنک ، یم  ادـیپ  لـیامت  زین  دوخ  دراد ، دوجو 

.دریذپ یم  تروص  يو ، یعامتجا  زاین  عفر  ناتسود و  هجوت  بلج  قیرط  زا  وا  يدنماضر 

(239  ) تفص ناطیش  ياه  ناسنا  لماکت : هب  ندیسر  عنام 
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اب دـنناد ، یمن  ار  هجوت  بلج  تسرد  ياه  شور  زین  دـنرادن و  یگدـنز  رد  یـصخشم  همانرب  هک  یناناوجون  تفگ  دـیاب  تقیقح  رد 
مه لماعت  زا  يا  هخرچ  رد  يا ، هقالع  نینچ  دوجو  نودب  یتح  ای  فلاخم و  سنج  زا  يدرف  هب  تبـسن  هقالع  ساسحا  نیرت  کچوک 

قوس ییاهراتفر  زورب  فرط  هب  ار  نانآ  هخرچ ، نیا  هک  دنریگ ، یمرارق  دوخ  کیدزن  یمیمص و  ناتسود  نیب  رد  يدرد  مه  یسح و 
.تسا دنسپان  یقالخا  یعامتجا و  ظاحل  هب  هاگ  هک  دهد  یم 

یم ثعاب  لصا  رد  هچنآ  دـنک ، یم  ادـیپ  یعرف  هبنج  ًالماک  صاخ  يدرف  هب  ناوجون  يدـنم  هقـالع  مییوگب  دـیاب  یتیعـضو  نینچ  رد 
رد رت  قیقد  ترابع  هب  .تسا  شناتـسود  اب  وا  لباقتم  لماعت  دـنزب ، تاقالم  ای  يراگن و  هماـن  نوچ ، مه  ییاـهراتفر  هب  تسد  وا  دوش 
یم تاـقالم  اـی  يراـگن و  هماـن  هب  ار  وا  هک  تسین ، فلاـخم  سنج  زا  يدرف  هب  تبـسن  ناوـجون  يدرف  ساـسحا  نیا  يدراوـم  نینچ 

لماعت نیا  هکلب   ، دناشک

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 240)
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(1) .دنک یم  ییاهراک  نینچ  ماجنا  دعتسم  ار  يو  هک  تسوا  ناتسود  لباقتم 

لماکت هب  ندیسر  يارب  ناسنا  نایامنهار 

( ینورد تّجح   ) لقع  1

(2) ِریعَّسلا » ِباحْصَا  یف  اّنُک  ام  ُلِقْعَن  ْوَا  ُعَمْسَن  اّنُک  َْول  اُولاق  «َو 

(. میدوبن نایخزود  ءزج  میدرک ، یم  لّقعت  ای  میتشاد  اونش ، شوگ  ام  رگا  دنیوگ : یم  (و 

(3)« ِریعَّسلا ِباحْصَِال  اقْحُسَف  ْمِِهْبنَِذب  اُوفَرَتْعاَف  »

(241  ) لماکت هب  ندیسر  يارب  ناسنا  نایامنهار 
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(. ادخ تمحر  زا  نایخزود  دنشاب  رود  دننک ، یم  فارتعا  دوخ  هانگ  هب  هک  تسا  اج  نیا  )

میدوبن خزود  رد  میتشاد ، رادیب  رکف  اونش و  شوگ  رگا 

: دیوگ یم  تسا ، هدش  هدراذگ  اه  نآ  یتخبدب  یلصا  تلع  يور  تشگنا  نایخزود ، كانتشحو  تشونرس  نایب  نمض  تایآ  نیا  رد 
مه اب  ود  نیا  رگا  هداتـسرف  نشور  لیالد  اب  ار  شناربماـیپ  رگید  يوس  زا  هداد و  شوه  لـقع و  اونـش و  شوگ  دـنوادخ  وس  کـی  زا 

.دوش یم  نیمأت  ناسنا  تداعس  دنوش ، همیمض 

ناربمایپ مامت  رگا  دـشیدنا ، یمن  دراد و  لقع  دـنیب و  یمن  دراد و  مشچ  دونـش ، یمن  نآ  اب  اما  دراد  شوگ  ناـسنا  هک  یماـگنه  یلو 
.درادن يرثا  دنیآ ، وا  غارس  هب  ینامسآ  بتک  یهلا و 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 242)
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: دومرف همادا  رد  سپـس  تسا » هنوگچ  وا  لقع  ِلُـجَّْرلا ؟ ُلـْقَع  َْفیَک  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـندرک ، یناناملـسم 
ماقم تمایق  يادرف  دـنوادخ  ناراکدـب ، هانگ  نارجاف و  روجف  زا  تسا  رتدـب  دوش ، یم  لصاح  قمحا  تقامح  هیحان  زا  هک  یتبیـصم  »

(1) «. دندرگ یم  لیان  دنوادخ  بُرق  هب  ساسا  نیا  رب  درب و  یم  الاب  اه  نآ  درخ  لقع و  رادقم  هب  ار  ناگدنب 

درخ لقع و  يالاو  شزرا 

یلـصا لماع  نایخزود و  هدـمع  هانگ  دـنک و  یم  هراشا  درخ  لـقع و  هداـعلا  قوف  شزرا  هب  دـیجم  نآرق  هک  تسین  راـب  نیتسخن  نیا 
رد هک  دناد  یم  دشاب ، انشآ  نآرق  اب  سک  ره  هکلب  درمش ، یم  یهلا  يورین  نیا  نتخادنا  راک  زا  ار ، اه  نآ  یتخبدب 

(243  ) درخ لقع و  يالاو  شزرا 
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هلیـسو ار  بهذـم  هک  یناسک  ياه  يزادرپ  غورد  مغر  یلع  تسا و  هتخاـس  راکـشآ  ار  عوضوم  نیا  تیمها  فلتخم  ياـه  تبـسانم 
يور دهن و  یم  درخ  لقع و  رب  ار  تاجن  یسانشادخ و  ساسا  مالسا  دنرمـش ، یم  درخ  لقع و  نامرف  نتفرگ  هدیدان  اهزغم و  ریذخت 

.تسا نادنمشیدنا  و  راصبالااولوا »  » و بابلااولوا »  » اب اج  همه  رد  شنخس 

زین تسام ، ثیدح  عبانم  نیرتربتعم  زا  هک  یفاک »  » باتک رد  .تسا  هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  يدایز  رایـسب  تایاور  یمالـسا  عبانم  رد 
: مینک یم  افتکا  اه  نآ  زا  دروم  ود  رکذ  هب  هک  تسا  هدش  حرطم  يدایز  تایاور 

ّریخم تبهوم  هس  زا  یکی  نایم  ار  وت  هک  مرومأم  نم  : » تفگ دش و  لزان  مدآ  رب  لیئربج  تسا : هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  زا  یثیدح  رد 
"«. ایح  " و نید "  " و لقع " : »" تفگ خـساپ  رد  لیئربج  تسیچ »؟ اه  نآ  : » تفگ مدآ  ینک .» اهر  ار  هیقب  ینیزگرب و  ار  یکی  ات  منک 

مدآ

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 244)
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ام دـنتفگ : دـیورب .» دوخ  راک  لابند  هب  دـینک و  اـهر  ار  وا  : » تفگ نید "  " و اـیح "  " هب لـیئربج  مدـیزگرب ،» ار  لـقع "  " نم : » تفگ
هب سپس  دینک ،» لمع  دوخ  تیرومأم  هب  تسا  نینچ  هک  لاح  : » تفگ لیئربج  میوشن .» ادج  نآ  زا  میشاب و  لقع  اب  اج  همه  میرومأم 

(1) .درک دوعص  نامسآ 

نید زا  لقع  رگا  هک  ارچ  دوش  هتفگ  نید  ایح و  اب  نآ  تبـسن  درخ و  لقع و  هراـبرد  تسا  نکمم  هک  تسا  يریبعت  نیرت  فیطل  نیا 
ناهانگ اه و  یتشز  باکترا  زا  ناسنا  عنام  هک  ایح  اما  دوش و  یم  هدیشک  فارحنا  هب  ای  دور ، یم  داب  رب  يزیچ  كدنا  اب  ددرگ ، ادج 

.تسا درخ  لقع و  تفرعم و  هرجش  هرمث  زین  نآ  تسا ،

تشاد لقع  زا  يا  هظحالم  لباق  مهس  مدآ ، هک  دهد  یم  ناشن  نیا 

(245  ) درخ لقع و  يالاو  شزرا 
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.ار ایح  مه  درک و  بحاصت  ار  نید  مه  نآ  هیاس  رد  دیزگرب و  ار  لقع  رتالاب  هلحرم  زیچ ، هس  نیا  نایم  رد  ندش  ّریخم  ماگنه  هب  هک 

لقاع هک  یسک   ) (1)« َهَّنَْجلا َلَخَد  ٌنید  َُهل  َناک  ْنَم  ٌنید َو  َُهل  َناک  ْنَم  : » میناوخ یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
(2) (. تسا نالقاع  ياج  تشهب  نیاربانب  ( ) دوش یم  تشهب  لخاد  دشاب ، هتشاد  نید  هک  یسک  دراد و  نید  دشاب ،

( ینوریب تجح   ) ناربمایپ  2

ام شناد  تیدودحم 

ندش ثوعبم  ًالوصا  ایآ  هک  دنشیدنیب  نینچ  یضعب  تسا  نکمم 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 246)
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؟  دراد ترورض  اه  ناسنا  ییامنهار  يارب  ادخ  يوس  زا  ناربمایپ 

ندـش نشور  اهزار و  فشک  هب  کمک  رـشب  شناد  ملع و  تفرـشیپ  رگم  تسین ؟ یفاک  اه  تیعقاو  كرد  يارب  ام  ِدرخ  لقع و  رگم 
؟  دنک یمن  قیاقح  همه 

ای و  دـنک ، یم  كرد  ار  نآ  یبوخ  هب  ام  لقع  ای  تسین : جراخ  لاح  ود  زا  دـنروایب  اـم  يارب  تسا  نکمم  ناربماـیپ  ار  هچنآ  یهگناو 
.هن

نامدرخ لقع و  فالخرب  هک  یبلاطم  راب  ریز  میناوت  یمن  ام  مود  تروص  رد  و  میرادـن ، ناربمایپ  تمحز  هب  يزاین  لوا ، تروص  رد 
! میورب تسا 

ارچ نوچ و  نودب  ار  وا  نانخس  و  دنراذگب ، يرگید  رایتخا  رد  تسبرد  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسا  حیحص  چیه  نیا  ایآ  رگید : يوس  زا 
؟  میراذگب ام  دوخ  نوچ  مه  ییاه  ناسنا  رایتخا  رد  ار  دوخ  ام  هنوگچ  دنتسین ؟ ام  دوخ  نوچ  مه  ییاه  ناسنا  ناربمایپ  رگم  دریذپب ؟

(247  ) ام شناد  تیدودحم 
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اه خساپ 

اه خساپ 

.ددرگ یم  مولعم  اه  ناسنا  یگدنز  ماظن  رد  ناربمایپ  تیعقوم  دوش و  یم  نشور  تالاؤس  نیا  همه  خساپ  هتکن ، دنچ  هب  هجوت  اب  اما 

زونه هدش  رـشب  بیـصن  اه  شناد  مولع و  مامت  رد  هک  ییاه  تفرـشیپ  مامت  اب  و  تسا ، دودحم  ام  شناد  ملع و  هک  مینادـب  دـیاب  ام   1
هتفگ هب  اـی  و  تسا ، هوک  ربارب  رد  یهاـگ  و  اـیرد ، ربارب  رد  يا  هرطق  نوـچ  مه  میناد  یمن  هچنآ  ربارب  رد  میناد  یم  اـم  هک  ار  هچ  نآ 

یم بوسحم  یتسه  ملاع  گرزب  باتک  يارب  یئاـبفلا  میراد  راـیتخا  رد  زورما  اـم  هک  ار  یمولع  ماـمت  گرزب  نادنمـشناد  زا  یـضعب 
 . دوش

نآ نوریب  زا  ام  هتخاس و  نشور  ار  نآ  شناد  ملع و  عاعش  هک  تسا  یکچوک  هقطنم  ام  لقع  كرد  تواضق و  ورملق  رگید : ریبعت  هب 
.میربخ یب  یلک  هب 

نشور میراد  زاین  ام  هک  اج  نآ  ات  ار  عیسو  هقطنم  نیا  دنیآ و  یم  ناربمایپ 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 248)
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دیـشروخ کی  نوچ  مه  ینامـسآ  یحو  ناربمایپ و  اما  تسا ، يدنمورین  يوق و  نکفارون  نوچ  مه  ام  لقع  تقیقح  رد  .دـنزاس  یم 
!؟ مراد دیشروخ  هب  یجایتحا  هچ  يوق  نکفارون  کی  نتشاد  اب  نم  دیوگب  دناوت  یم  یسک  ایآ  باتملاع ،

نخس زگره  ناربمایپ  لوهجم .»  » و لوقعمان » «، » لوقعم : » درک میـسقت  هورگ  هس  هب  ناوت  یم  ار  یگدنز  لئاسم  رت : نشور  ریبعت  هب  زاب 
ام هب  تالوهجم  كرد  مهف و  رد  اه  نآ  هکلب  دنتـسین ، ربمایپ  دنیوگب  رگا  و  دـنیوگ ، یمن  درخ  لقع و  دـض  رب  يزیچ  ینعی  لوقعمان 

.تسا مهم  ام  يارب  رایسب  نیا  دننک و  یم  کمک 

رد هک  یهورگ  نامه  اهیئامهرب ، دـننام   ) ناربمایپ هب  يزاین  یمدآ ، ِدرخ  لقع و  دوجو  اب  دـنتفگ  یم  هتـشذگ  رد  هک  اه  نآ  نیارباـنب 
یجایتحا رشب  یملع  ياه  يزوریپ  همه  نیا  اب  دنیوگ  یم  زورما  هک  اه  نآ  ای  و  دننک .) یم  یگدنز  رگید  طاقن  یضعب  ناتـسودنه و 

ورملق هن  میرادن ، اه  نآ  تامیلعت  ناربمایپ و  هب 

(249  ) اه خساپ 
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.ار ناربمایپ  تلاسر  هن  دنا و  هتخانش  ار  شناد  ملع و 

هب زاین  مناد و  یم  ار  زیچ  همه  رگید  نم  دـیوگب  هدـناوخ  لوا  سالک  رد  ار  ابفلا  سرد  هک  یکدوک  هک  دـنام  یم  نآ  هب  تسرد  نیا 
.تسین هیاپ  یب  نخس  نیا  ایآ  مرادن ، ملعم 

.دراد يا  هناگادج  ناتساد  اه  نآ  يربهر  هلأسم  دنتسین ، ملعم  طقف  ناربمایپ  هزات 

یحو اب  ناربمایپ  هک  تساج  نیا  نخـس  دراذگب ، شدوخ  نوچ  مه  يدرف  رایتخا  رد  تسبرد  ار  دوخ  ناسنا  دیوگ  یمن  سک  چیه   2
نیا رد  اهنت  میـسانشب ، ادـخ  اب  ار  ناشطابترا  یعطق  لیالد  قیرط  زا  دـیاب  ام  و  دـنراد ، طابترا  ادـخ ، نایاپ  یب  ملع  اب  ینعی  ینامـسآ ،

 . میریذپ یم  لد  ناج و  اب  ار  اه  نآ  هدش  باسح  تامیلعت  میوش و  یم  اریذپ  ار  ینامسآ  ناربهر  نیا  نانخس  هک  تسا  تروص 

!؟ ما هداد  ماجنا  یفالخ  راک  منک  لمع  يزوسلد  رهام و  بیبط  هخسن  هب  نم  رگا  ایآ 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 250)
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.دنتسه یناحور  گرزب  نابیبط  ناربمایپ 

گرزب مّلعم  ناربمایپ  میا !؟ هدرک  یتسرداـن  راـک  مریذـپب  تسا  گـنهامه  مرکف  لـقع و  اـب  هک  ار  داتـسا  ملعم و  سرد  نم  رگا  اـیآ 
.دنرشب

 . مینک یسررب  رت  قیقد  مه  زاب  ادخ  يوس  زا  ار  ناربمایپ  تثعب  موزل  لیالد  ام  هک  تسا  نیا  رتهب 

 : میراد ناربمایپ  ییامنهار  هب  زاین  هدنز ، لیلد  هس  هب  هب  ام 

میلعت رظن  زا  زاین   1

50  ) رتمولیک رازهدصیـس  هیناث  ره  رد  و  میوش ، راوس  دـشاب  هدـش  هتخاس  رون  جاوما  زا  هک  يا  هناسفا  یلایخ و  بکرم  کی  رب  ام  رگا 
روانهپ ناهج  نیا  زا  يا  هشوگ  اهنت  میناوتب  ات  دهاوخ  یم  حون  رمع  نارازه  کش  یب  مینک ، ریـس  نارکیب  ياضف  نیا  رد  خسرف ) رازه 

.مینک اشامت  ار  هدرتسگ  و 

(251  ) میلعت رظن  زا  زاین   1
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ارچ درادن ، ادخ  لاح  هب  يا  هدیاف  دوس و  ناهج  نیا  شنیرفآ  هدشن و  هدیرفآ  هدوهیب  املسم  شروآ  ماسرـس  تعـسو  نیا  اب  ملاع  نیا 
ار نآ  رـشب  ناهج و  شنیرفآ  قیرط  زا  دهاوخب  هک  درادـن  يدوبمک  وا  تیاهن ، یب  زاین و  یب  لماک و  رظن  ره  زا  تسا  يدوجو  وا  هک 

.دزاس فرطرب 

نوچمه دناسرب ، لماکت  هب  ار  تادوجوم  ریاس  دنک و  ششخب  دوج و  نارگید  رب  هک  هدوب  نیا  شفده  هک  میریگ  یم  هجیتن  نیاربانب 
يراک هچ  ام  هنرگو  تسام  دوس  هب  اهنت  باتفآ  شبات  نیا  دـشاب ، هتـشاد  ام  هب  جایتحا  هک  نآ  یب  دـبات  یم  ناینیمز  اـم  رب  هک  باـتفآ 

.میهد ماجنا  میناوت  یم  دیشروخ  يارب 

.تسا یفاک  رظنره  زا  لماک  ناسنا  کی  هلحرم  هب  ندیسر  لماکت و  هار  ندومیپ  يارب  ییاهنت  هب  ام  تامولعم  ایآ  رگید  يوس  زا 

؟  تسیچ تایح  تقیقح  ًالصا  میناد ؟ یم  ار  ناهج  رارسا  زا  رادقم  هچ  ام 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 252)
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.دناد یمن  ار  اه  نآ  قیقد  خساپ  سک  چیه  هدمآ ؟ اجک  زا  ناهج  نیا 

.دیوگ خساپ  نآ  هب  دناوت  یمن  یسک  زاب  دنام ؟ دهاوخ  یقاب  یک  ات 

.دنراد يا  هیرظن  رشب  نادنمشناد  زا  کی  ره  يداصتقا  یعامتجا و  یگدنز  رظن  زا 

ددنسپ یم  ار  نیا  هن  یموس  هورگ  ار و  مسینومک » مسیلایسوس و   » يرگید هورگ  و  دننک ، یم  هیصوت  ار  يراد » هیامرس   » یهورگ ًالثم 
.دنرمش یم  رابنایز  ار  ود  ره  ار و  نآ  هن  و 

.تسا ناوارف  نادنمشناد  نایم  اهرظن  فالتخا  هنوگ  نیا  زین  یگدنز  رگید  لیاسم  رد 

!؟ دریذپب ار  مادک  نایم  نیا  رد  هک  دوش  یم  ناریح  ناسنا 

رد ناسنا  شرورپ  لماکت و  ّومن و   » ینعی شنیرفآ  یلـصا  فده  هب  ندیـسر  يارب  هک  درک  فارتعا  دیاب  فاصنا  يور  زا  اج ، نیا  رد 
کی هب  جایتحا  اه » هنیمز  مامت 

(253  ) میلعت رظن  زا  زاین   1
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ندیسر يارب  ینالوط  هار  نیا  رد  دناوتب  هک  یتامیلعت  تسا ، یگدنز  تایعقاو  هب  یکتم  هابتشا و  زا  یلاخ  حیحـص و  تامیلعت  هلـسلس 
.دنک کمک  وا  هب  یلصا  دصقم  هب 

يارب ار  ام  هک  يدـنوادخ  لیلد  نیمه  هب  دوش و  یم  لصاح  ناربماـیپ  هلیـسو  هب  ینامـسآ  یحو  ینعی  ادـخ  ملع  قیرط  زا  اـهنت  نیا  و 
.دراذگب ام  رایتخا  رد  یشناد  ملع و  نینچ  دیاب  هدیرفآ  هار  نیا  ندومیپ 

یقالخا یعامتجا و  ياه  هنیمز  رد  يربهر  هب  زاین   2

، یتسود دوخ  هزیرغ  دراد : دوجو  لایما » زئارغ و   » مان هب  يرگید  دـنمورین  ياه  هزیگنا  درخ » لقع و   » رب هوالع  ام  دوجو  رد  میناد  یم 
هریچ اـم  رب  مینکن و  راـهم  ار  دوخ  زئارغ  اـم  رگا  کـش  نودـب  .رگید  ناوارف  لاـیما  زیارغ و  توهـش و  هزیرغ  بضغ ، مشخ و  هزیرغ 

هک دوش  یم  يا  هدنرد  گرگ  هب  لدبم  خیرات  نارگمتس  نارابج و  نوچ  مه  ناسنا  دوش و  یم  ینادنز  زینام  درخ  لقع و  یتح  دنوش 
بتارم هب  نابایب  ناگرگ  زا 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 254)
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.تسا رت  كانرطخ 

قـشمرس وا  راتفر  راتفگ و  زا  تاکاحم »  » لصا قبط  هک  میراد  هوسا »  » و وگلا »  » هب زاین  میراد ، یبرم  هب  زاـین  یقـالخا  تیبرت  يارب  اـم 
 . میریگب

يریگولج ام  زیارغ  نایغط  زا  دریگب و  ار  ام  تسد  بیـشن  زارفرپ و  هار  نیا  رد  هک  تسا  مزال  رظن  ره  زا  هتفای  تیبرت  لماک و  یناـسنا 
تشذگ و تورم و  یتسود ، ناسنا  تماهش و  تعاجش و  دناشنب ، ام  ناج  لد و  رد  شنخس  لمع و  اب  ار  قالخا  لیاضف  لوصا  دنک ،

.دهد شرورپ  ام  حور  رد  ار  ینمادکاپ  تناما و  یتسرد و  يرادافو 

!؟ دوش هدیزگرب  امنهار  یبرم و  ناونع  هب  دناوت  یم  موصعم  ربمایپ  زج  یسک  هچ 

.دزاس مورحم  ینایبرم  ناربهر و  نینچ  دوجو  زا  ار  ام  نابرهم  رداق  دنوادخ  تسین  نکمم  لیلد  نیمه  هب 

(255  ) یقالخا یعامتجا و  ياه  هنیمز  رد  يربهر  هب  زاین   2
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نیناوق حرط  رظن  زا  ناربمایپ  دوجو  هب  زاین   3

فلتخم ياه  هنیمز  ماـمت  رد  وا  بیـصن  هک  تسا  ییاـه  تفرـشیپ  همه  لـماع  هک  اـه  ناـسنا  یگدـنز  زاـیتما  نیرت  گرزب  میناد  یم 
.تسایوپ یعامتجا  یگدنز  نامه  هدش ، یگدنز 

« رجح دهع   » ياه ناسنا  نوچ  مه  ندـمت  رکف و  حطـس  رظن  زا  یگمه  نالا  دـندرک  یم  رگیدـکی  زا  ادـج  اه  ناسنا  رگا  عطق  روط  هب 
 ! دندوب

هک تسا  یعمج  هتـسد  شـشوک  شالت و  هتخاس ، نازورف  ار  ندمت  گنهرف و  غارچ  هک  تسا  یعمج  هتـسد  شـشوک  شالت و  يرآ 
.تسا هدش  تاعارتخا  یملع و  تافاشتکا  همه  نیا  همشچرس 

هدوبن گرزب  دنمـشناد  دـنچ  ای  کی  شـالت  هجیتن  راـک  نیا  مینیب  یم  میریگبرظنرد ، ار  هاـم  هرک  هب  ترفاـسم  هلأـسم  رگا  لـثملا  یف 
دنمشناد ملاع و  اه  نویلیم  هکلب  تسا ،

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 256)
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هب ماجنارس  هدیدرگ و  مکارتم  یعمج  هتـسد  یگدنز  قیرط  زا  هک  دنا  هتـشاد  یتایبرجت  تایفـشک و  تاعلاطم و  لاس  نارازه  یط  رد 
.تسا هدیسر  تمظع  نیا 

تـسا هدافتـسا  لباق  زونه  شبلق  اما  هدُرم  شدوخ  هک  ار  یناسنا  بلق  دوش  یم  قفوم  ام  رـصع  رد  يرهام  هداعلا  قوف  بیبط  رگا  اـی  و 
لوط رد  حارج  کشزپ و  رازه  نارازه  تایبرجت  هجیتن  نیا  دشخب ، یئاهر  یمتح  گرم  زا  ار  وا  دنز و  دنویپ  يرگید  ناسنا  هنیس  رد 

.تسا هدش  لقتنم  نادرگاش  هب  ناداتسا  هلیسو  هب  هک  تسا  خیرات 

اب اه  ناسنا  عفانم  قوقح و  مداصت  دروخرب و  نآ  و  دراد ، مه  یتالکـشم  تاکرب  همه  نیا  لباقم  رد  یعامتجا  یگدنز  نیا  هتبلا  یلو 
.تسا گنج  یتح  زواجت و  هاگ  و  رگیدکی ،

: دنک لح  ام  يارب  ار  گرزب  لکشم  هس  دناوت  یم  نیناوق  دوش ، یم  نشور  تارّرقم  همانرب و  نوناق و  هب  جایتحا  اج  نیا  رد 

(257  ) نیناوق حرط  رظن  زا  ناربمایپ  دوجو  هب  زاین 
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افوکـش و ار  اهدادعتـسا  دزاس ، یم  نشور  درف  ره  ربارب  رد  ار  هعماج  فیاظو  و  هعماج ، ربارب  رد  ار  درف  ره  فیاظو  دودـح  نوناـق   1
.دنک یم  گنهامه  ار  اه  شالت 

.دیامن یم  راومه  دارفا  يوس  زا  هفیظو  ماجنا  رب  مزال  تراظن  يارب  ار  هار  نوناق   2

تروص رد  و  ددرگ ، یم  اـه  هورگ  دارفا و  دروخرب  جرم و  جره و  عناـم  و  هتفرگ ، رگیدـکی  قوقح  هب  ار  دارفا  زواـجت  ولج  نوناـق   3
.دنک یم  نییعت  ار  بسانم  تازاجم  نازواجتم  يارب  موزل 

هب بیترت  نیا  هب  .دشاب و  یعماج  بوخ و  راذـگنوناق  دـناوت  یمن  دراد  یم  تفایرد  ار  یهلا  یحو  هک  یـسک  ادـخ و  زا  ریغ  نیاربانب 
ینامسآ و نیناوق  ات  دنک  وا  تیاده  رومأم  ار  یناسک  دیاب  هدیرفآ ، لماکت  هار  ندومیپ  يارب  ار  رشب  هک  یئادخ  میسر : یم  هجیتن  نیا 

.دنراذگب اه  ناسنا  رایتخا  رد  ار  یهلا  فارطالا  عماج 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 258)

ص:258

( تایاور نآرق و  هاگدید  زا   ) ناسنا شنیرفآ  www.Ghaemiyeh.comزار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 303زکرم  هحفص 265 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا رگید  ریبعت  هب  دـننک و  یم  لمع  نآ  هب  رتشیب  نانیمطا  دامتعا و  اـب  تسادـخ  نوناـق  نوناـق ، دـننادب  مدرم  هک  یماـگنه  امّلـسم  و 
.دوب (1) دهاوخ  نیناوق  يارب  يا  هدنزرا  يارجا  نماض  یهاگآ 

( ینوریب تجح   ) ناماما  3

( ینوریب تجح   ) ناماما

رد هک  ارچ  دزاس ، یم  انـشآ  ربمایپ  زا  دعب  ماما  دوجو  موزل  هب  ار  ام  يدایز  ّدح  ات  میتشاد  ناربمایپ  تثعب  موزل  هرابرد  هک  ییاه  ثحب 
: مینک حرطم  زین  ار  يرگید  ثحابم  تسا  مزال  اج  نیا  رد  یلو  دنراد ، كارتشا  اه  همانرب  زا  یمهم  تمسق 

یهلا ناربهر  دوجو  رانک  رد  يونعم  لماکت  فلا )

ینالوط بیـشن و  زارفرپ و  یهار  وا  .تسا  شنیرفآ  ناهج  دبـسرس  لگ  هک  میور  یم  ناسنا  شنیرفآ  فده  غارـس  هب  زیچ  ره  زا  لبق 
لامک يوس  هب  ادخ ، يوس  هب  ار 
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.دیامیپ یم  داعبا  مامت  رد  يونعم  لماکت  يوس  هب  قلطم و 

ملعم کـی  يربهر  یب  هلحرم  نیا  ّیط  دـناسرب و  ماـجنا  هب  دـناوت  یمن  موصعم  ياوشیپ  کـی  يربهر  نودـب  ار  هار  نیا  کـش  نودـب 
«. یهارمگ رطخ  زا  سرتب  تسا  تاملظ   » هک ارچ  تسین ، نکمم  ینامسآ 

وا يارب  ینامـسآ  ياه  باتک  هداد ، وا  هب  رابرپ  يوق و  ینادجو  هتخاس ، زهجم  درخ  لقع و  يورین  اب  ار  ناسنا  دـنوادخ  تسا  تسرد 
امّلسم دوش ، هابتـشا  راتفرگ  دوخ  هار  صیخـشت  رد  زاب  یعیرـشت  ینیوکت و  لیاسو  نیا  همه  اب  تسا  نکمم  ناسنا  نیا  یلو  هداتـسرف ،
لیمکت ماـما ، دوجو   » بیترت نیا  هب  و  دـهد ، یم  لـیلقت  يداـیز  دـح  اـت  ار  یهارمگ  فارحنا و  رطخ  موصعم ، ياوشیپ  کـی  دوـجو 

«. تسا ناسنا  شنیرفآ  فده  هدننک 

دننک یم  ریبعت  فطل » هدعاق   » هب نآ  زا  يداقتعا  بتک  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 260)
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رد تسا ، مزال  شنیرفآ  فده  هب  ناسنا  لاصو  يارب  هک  ار  يروما  مامت  میکح ، دنوادخ  هک  تسا  نیا  فطل  هدـعاق  زا  ناشروظنم  و 
.تسا هدرک  ضرغ  ضقن  هنرگو  موصعم  ماما  دوجو  بصن  ناربمایپ و  تثعب  هلمج  زا  دهد ، یم  رارق  وا  رایتخا 

ینامسآ عیارش  يرادساپ  ب )

اما دنرورپ ؛  ناج  شخب و  تایح  لالز و  فافش و  ناراب  بآ  ياه  هرطق  دننام  ناربمایپ  بلق  رب  لوزن  ماگنه  هب  یهلا  نایدا  میناد  یم 
نآ رب  تاموهوم  تافارخ و  و  دندرگ ، یم  هدولآ  اجیردت  دنوش  یم  كاپان  ای  ناوتان  ياهزغم  هدولآ و  ياه  طیحم  دراو  هک  یماگنه 
هن ینادـنچ ، یتیبرت  يریثأت  هن  و  دراد ، يا  هبذاج  هن  لاـح  نیارد  دـهد ، تسد  زا  ار  لوا  زور  تفارظ  تیفافـش و  نآ  اـت  دـنیازفا ، یم 

.دنایور یم  ار  یتلیضف  لگ  هفوکش و  هن  و  دنک ، یم  باریس  ار  ناماک  هنشت 

تلاصا زا  يرادساپ  ناونع  هب  موصعم  ییاوشیپ  دیاب  هشیمه  هک  تساج  نیا 
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تسردان و تارظن  و  یطاـقتلاراکفا ، تاـفارحنا و  اـه و  یجک  زا  اـت  دـشاب  نآ  راـنک  رد  ینید  ياـه  هماـنرب  ندوب  صلاـخ  و  بتکم ،
یهاتوک رایـسب  تدم  رد  دشاب  يربهر  نینچ  دوجو  نودب  نیئآ  بهذم و  رگا  هک  دنک ؛  يریگولج  تافارخ ، تاموهوم و  و  هناگیب ،

 . داد دهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  صولخ  تلاصا و 

: دیامرف یم  هغالبلا  جهن  رد  دوخ  نانخس  زا  یکی  رد  مالسلا  هیلع  یلع  لیلد  نیمه  هب 

زگره يرآ ، ُُهتانَِّیب :» َو    ِ هّللا ُجَـجُح  َلُْطبَتّالَِئل  ارومْغَم  اِفئاخ  ْوَا  اروُهْـشَم ، ارِهاظ  اـِّما  ٍهَّجُِحب ، ِهِّلل  ٍِمئاـق  ْنِم  ُضْرَْـالا  ُولْخَت  ـال  یَلب ، َّمُهّللَا  »
هناشن یهلا و  لئالد  ات  ناهنپ ، ناسرت و  ای  و  دشاب ، راکـشآ  رهاظ و  هاوخ  ددرگ ، یمن  یلاخ  یهلا  تجح  هب  هدننک  مایق  زا  نیمز  يور 

(1) ددرگن .» لطاب  وا  نشور  ياه 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 262)
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، دنراذگ یم  نآ  رد  هشیمه  ار  اهبنارگ  دانسا  هک  تسا  ینئمطم  ياه  قودنـص  دننامه  رظن  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  بلق  تقیقح  رد 
.تسا ماما  دوجو  ياه  هفسلف  زا  رگید  یکی  نیا  و  دنامب ، ظوفحم  نوصم و  رگید  ثداوح  و  نادزد ، دربتسد  زا  ات 

تّما یعامتجا  یسایس و  يربهر  ج )

و دنهد ، همادا  دوخ  تایح  هب  دنناوت  یمن  دشاب  اناوت  يربهر  نآ  سأر  رد  هک  یعامتجا  ماظن  نودب  یهورگ  عمج  چـیه  کش  نودـب 
يرایـسب رد  هدوب و  حلاص  هاگ  هک  دنا  هدیزگرب  يربهر  دوخ  يارب  اه  تلم  ماوقا و  همه  نونکات  ماما  نیرت  یمیدـق  زا  لیلد  نیمه  هب 

مدرم رب  ار  دوخ  ریوزت  روز و  اب  وج  هطلس  نیطالس  ربهر ، دوجو  هب  اه  تما  زاین  زا  هدافتسا  اب  هک  هدش  یم  رایسب  و  حلاصان ، عقاوم  زا 
.وسکی زا  نیا  ...دنتفرگ  یم  تسد  هب  روما  مامز  و  دندرک ، یم  لیمحت 

(263 ( ) ینوریب تجح   ) ناماما  3
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يونعم يدام و  یمـسج و  يرکف و  رظن  زا  درف  يورین  هک  دـیامیپب ، هعماج  تعاـمج و  اـب  هکلب  ییاـهنت ، هب  هن  ار  هار  نیا  دـیاب  ددرگ 
.تردقرپ رایسب  عمج  يورین  تسا و  زیچان  رایسب 

تافارحنا اه و  یجک  اب  دزاس ، افوکـش  ار  یناسنا  ياهدادعتـسا  دـشاب ، مکاح  نآ  رب  یحیحـص  ماظن  هک  تسا  مزـال  يا  هعماـج  یلو 
دـشاب و هتـشاد  یهدـنامزاس  يزیر و  همانرب  گرزب  ياه  فدـه  هب  ندیـسر  يارب  و  دـیامن ، ظفح  ار  دارفا  همه  قوقح  دـنک ، هزرابم 

.دنک جیسب  هعماج  لک  رد  دازآ  طیحم  کی  رد  ار  تکرح  ياه  هزیگنا 

تاـفارحنا رظاـن  هشیمه  دوخ  مشچ  اـب  هک  هنوـگ  ناـمه  درادـن ، ار  یمیظع  تلاـسر  نینچ  تردـق  راـکاطخ  ناـسنا  هک  اـج  نآ  زا  و 
نیع رد  و  دنک ، تراظن  رما  نیا  رب  دنوادخ  يوس  زا  موصعم  ییاوشیپ  تسا  مزال  میا ، هدوب  حیحص  ریـسم  زا  ایند  یـسایس  نارادمامز 

ولج نادنمشناد  ياه  هشیدنا  یمدرم و  ياهورین  زا  يریگ  هرهب 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 264)
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.دریگب ار  تافارحنا 

رد مدرم  فیلکت  مینک  یم  رارکت  زاب  فطل .» هدـعاق   » ياه هبعـش  زا  رگید  یکی  تسا و  ماـما  دوجو  ياـه  هفـسلف  زا  رگید  یکی  نیا 
هدـناجنگ هیقف  تیالو  یمالـسا و  تموکح  ثحب  رد  هک  هدـش  نشور  زین  تسا  بیاغ  یللع  هب  موصعم  ماما  هک  ییانثتـسا  ياه  نامز 

.دوش یم 

تجح مامتا  موزل  د )

نآ يارب  دیاب  هکلب  دهد ، همادا  قلطم  لامک  يوس  هب  ار  دوخ  ریـسم  هدش و  ییامنهار  ماما  دوجو  وترپ  رد  دیاب  هدامآ  ياه  لد  اهنت  هن 
و دشابن ، لیلد  یب  تسا  هدش  هداد  اه  نآ  هب  يرفیک  هدعو  رگا  ات  دوش ، تجح  مامتا  دنیوپ  یم  ار  فالخ  هار  ادمع  هتـسناد و  هک  اه 

فّلخت زگره  دوب  هتـشگ  نومنهر  ّقح  يوس  هب  دوب و  هتفرگ  ار  اـم  تسد  ینامـسآ  یهلا و  يربهر  رگا  هک  دـنک  داریا  دـناوتن  یـسک 
.میدرک یمن 
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رطاخ و نانیمطا  ناهاگآ  هب  و  دوش ، هداد  یهاگآ  ناهاگآان  هب  ددرگ ، نایب  یفاک  هزادنا  هب  قح  لیالد  دوش ، هتـسب  رذع  هار  هصالخ 
.هدارا تیوقت 

تسا یهلا  ضیف  گرزب  هطساو  ماما  ه )

دوجو هب  یتسه  ملاع  ّلک  رد  ای  ّتیناسنا و  هعماج  رد  ار  ماما  ربماـیپ و  دوجو  یمالـسا  ثیداـحا  زا  يوریپ  هب  نادنمـشناد  زا  يرایـسب 
.دننک یم  هیبشت  ناسنا  ندب  هعومجم  رد  بلق » »

ماما هک  اج  نآ  زا  .دنک  یم  هیذغت  ار  ندب  ياه  لولس  مامت  دتـسرف و  یم  قورع  مامت  هب  ار  نوخ  دپت  یم  بلق  هک  یماگنه  میناد  یم 
ربمایپ اب  شطابترا  رادقم  هب  درف  ره  ددرگ و  یم  یهلا  ضیف  لوزن  ببس  تیناسنا  هلفاق  ورشیپ  لماک و  ناسنا  کی  تروص  هب  موصعم 
یهلا ضیف  هطـساو  نیا  دوجو  تسا  يرورـض  ناسنا  يارب  بلق  دوجو  هک  هنوگ  نامه  تفگ  دیاب  دریگ ؛  یم  هرهب  ضیف  نیا  زا  ماما 

.دراد ترورض  ّتیناسنا  ناهج  دبلاک  رد  زین 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 266)
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بلق هک  هنوگ  نامه  اما  تسادـخ ، هیحان  زا  تسه  هچ  ره  دـنهدب  نارگید  هب  هک  دـنرادن  يزیچ  دوخ  زا  ماـما  ربماـیپ و  دوشن  هابتـشا 
.دنتسه (1) اه  هورگ  اهرشق و  مامت  زا  اه  ناسنا  يارب  ادخ  ضیف  ياه  هطساو  زین  ماما  ربمایپ و  تسا ، ندب  يارب  یهلا  ضیف  هطساو 

شنیرفآ هفسلف  داعم و 

ناهج نیا  شنیرفآ  هفـسلف  ًالـصا  دنیوگ : یم  دنور  یم  رتارف  نیا  زا  هاگ  و  دیرفآ ؟ هچ  يارب  ار  ام  دنوادخ  دـننک  یم  لاؤس  يرایـسب 
؟  تسیچ گرزب 

هدرک و مخش  یلوصحم  يارب  ار  نیمز  و  دراک ، یم  هویم  يارب  ار  تخرد  نابغاب 

(267  ) شنیرفآ هفسلف  داعم و 
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؟  تسا هدیرفآ  ار  ام  روظنم  هچ  يارب  شنیرفآ  نابغاب  دنک ، یم  یناشفارذب 

یب راگدرورپ و  ماقماب  نتـشاد  زاین  دشاب ، دـنمزاین  دـیاب  تروص  نیا  رد  دـش ؟ یم  ناربج  ام  شنیرفآ  اب  هک  تشاد  دوبمک  ادـخ  ایآ 
.تسین راگزاس  وا  دوجو  ندوب  تیاهن 

نیا گرزب  هابتشا  هک ؛  نیا  نآ  درک و  هصالخ  ار  ینشور  خساپ  ناوت  یم  هلمج  دنچ  رد  یلو  تسا  رایسب  نخس  لاؤس  نیا  خساپ  رد 
، مینک یم  دوبمک  عفر  يارب  ار  يراکره  میتسه  يدودـحم  دوجوم  نوچ  ام  مینک ، هسیاقم  ناـمدوخ  اـب  ار  ادـخ  تافـص  اـم  هک  تسا 

.دوش فرطرب  ام  ملع  دوبمک  میناوخ  یم  سرد 

.میشاب هتشادن  یلام  دوبمک  مینک  یم  راک 

 . دوش یم  نیمأت  ام  تمالس  میور  یم  نامرد  تشادهب و  غارس  هب 

دهد ماجنا  يراک  رگا  رظن ، ره  زا  تیاهن  یب  تسا  يدوجو  هک  دنوادخ  دروم  رد  اما 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 268)
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يدوج ناگدنب  رب  ات   » تسا نیا  وا  فده  هکلب  دنک ، يدوس  ات  دنک  یمن  قلخ  وا  مینک ، وجتسج  وا  دوجو  نوریب  رد  ار  وا  فده  دیاب 
«. دنک

، دنوش دنم  هرهب  وا  دوجو  رون  زا  ناگمه  ات  دـنک  یم  یناشفارون  دـشاب  هتـشاد  يزاین  هک  نآ  یب  اهتنا ، یب  غورف و  رپ  تسا  یباتفآ  وا 
.درب یم  شیپ  هب  لماکت  ریسم  رد  هتفرگ و  ار  تادوجوم  تسد  هک  تسوا  ضیفرپ  اهتنا و  یب  تاذ  ياضتقا  نیا 

ره اه ، همانرب  نیناوق و  نییعت  ینامـسآ و  باتک  لوزن  ناربمایپ و  نداتـسرف  دوب ، یلماکت  هتـسجرب  ماگ  کی  دوخ  مدع  زا  ام  شنیرفآ 
 . دوش یم  بوسحم  ام  لماکت  نیا  يارب  يا  هیاپ  کی 

(1)  . هاگشناد نیا  نایوجشناد  ام  تسا و  یگرزب  هاگشناد  ناهج  نیا 

(269  ) شنیرفآ هفسلف  داعم و 
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(1)  . هعرزم نیا  نازرواشک  ام  تسا و  يا  هدامآ  هعرزم  ناهج  نیا 

(2)  . رازاب نیا  نارجات  ام  تسا و  يدوسرپ  هناختراجت  ناهج  نیا  و 

هرذ هرذ  مینک و  یم  هاگن  دوخ  فارطا  هب  تسرد  یتقو  هک  یلاح  رد  میوشن ؟ لئاق  یفدـه  رـشب  شنیرفآ  يارب  میناوت  یم  هنوگچ  اـم 
.تسا یفده  ياراد  مادکره  میرگن  یم  ار  تادوجوم 

 ! ام ياپ  فک  يدوگ  ام و  نامشچ  ياه  هژم  یتح  تسین  فده  یب  یهاگتسد  چیه  ام  ندب  بیجع  هاگراک  رد 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 270)
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نامدوخ دوجو  زا  دشاب ؟ فده  یب  ام  دوجو  عومجم  اما  دـشاب ، هتـشاد  یفدـه  شا  هرذ  ره  ام  دوجو  نامتخاس  تسا  نکمم  هنوگچ 
زا فده  باتفآ ، شبات  زا  فده  مینیب ، یم  فده  ياراد  هناگادج  ار  یهاگتسد  ره  میرگن ، یم  گرزب  ناهج  هب  و  میئآ ، یم  نوریب 

!؟ دشاب فده  یب  ناهج  نیا  عومجم  تسا  نکمم  ایآ  یلو  اوه ، صوصخم  بیکرت  زا  فده  ناراب ، شراب 

رثا رب  هاـگ  هک  هدـش  بصن  ییاـهن  فدـه  نداد  ناـشن  يارب  یگرزب  يولباـت  یئوـگ  رواـنهپ  ملاـع  نیا  لد  رد  هک  تسا  نیا  تقیقح 
«. لماکت تیبرت و   » تسا هدش  هتشون  نآ  يور  و  مینیبب ، نیتسخن  تاظحل  رد  ار  نآ  میناوت  یمن  شتمظع 

اه و يراتفرگ  تالکـشم و  مامت  اب  ایند  هزور  دنچ  یگدنز  ایآ  هک  تساج  نیا  رد  نخـس  میدش  انـشآ  شنیرفآ  فده  هب  هک  نونکا 
؟ دشاب ام  شنیرفآ  فده  دناوت  یم  شیاه  یماکان 

ماش ات  حبص  زا  زور  همه  منک ، یگدنز  ایند  نیارد  لاس  تصش  نم  دینک  ضرف 

(271  ) شنیرفآ هفسلف  داعم و 

ص:271

( تایاور نآرق و  هاگدید  زا   ) ناسنا شنیرفآ  www.Ghaemiyeh.comزار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 303زکرم  هحفص 278 

http://www.ghaemiyeh.com


مرمع لوط  رد  هک  دـشاب  نیا  شا  هجیتن  و  مدرگزاـب ، لزنم  هب  هدـناماو  هتـسخ و  بش  و  میاـمن ، شـالت  يزور  ندروآ  تسد  هب  يارب 
نیا ایآ  مورب  ناهج  نیا  زا  مراذـگب و  دـعب  و  مزاس ، مهارف  يا  هناـخ  رـسدرد ، تمحزاـب و  و  منک ، فرـصم  بآ  اذـغ و  نت  نیدـنچ 

؟  دناوخب جنر  درد و  رپ  یگدنز  نیا  هب  ارم  هک  دراد  ار  نآ  شزرا  فده 

لیاسو مامت  دـشوکب و  نآ  میظنت  لیمکت و  رد  زارد  نایلاس  دـنکاپرب و  ینابایب  طسو  رد  ار  یمیظع  نامتخاس  یـسدنهم ، رگا  یتسار 
، نامتخاس نیا  رمع  مامت  رد  هک  تسا  نیا  مفده  دـیوگب : تسیچ ؟ تروظنم  دـننک  لاؤس  وا  زا  هک  یماگنه  دزاس و  مهارف  نآ  رد  ار 

ندوسآ تعاس  کی  تفگ : میهاوخن  درک و  میهاوخن  بجعت  همه  ایآ  دیاسایب ! نآ  رد  تعاس  کی  درذـگب و  هار  نیا  زا  يرذـگهر 
.دهاوخ یمن  تامدقملا  يذ  تامدقم و  تالیکشت و  همه  نیا  رذگهار ، کی 

یگدنز دنرادن  گرم  زا  سپ  یگدنز  زیخاتسر و  هب  هدیقع  هک  اه  نآ  لیلد  نیمه  هب 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 272)
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، تسا فدـه  یب  ناهج  نیا  یگدـنز  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  دایز  اه  يّدام  تاـملک  رد  نخـس  نیا  و  دـنناد ، یم  چوپ  ار  ناـهج  نیا 
.دنا هدش  هتسخ  فده  یب  يرارکت و  يدام  یگدنز  نیا  زا  هک  ارچ  دننز  یم  راحتنا  هب  تسد  اه  نآ  زا  يدارفا  هاگ  یتح 

لمحت و  دـشاب ، يرگید  ناـهج  همدـقم  هک  تسا  نیا  دـنک  یم  هناـمیکح  لوقعم و  ار  نآ  دـهد و  یم  فدـه  یگدـنز  هب  هک  يزیچ 
.دشاب نادواج  یگدنز  کی  ریسم  رد  هدافتسا  رطاخ  هب  نآ ، يارب  تامدقم  همه  نیا  ندیچ  یگدنز و  نیا  تالکشم 

یم وا  هب  تشاد و  یم  یفاک  شوه  لقع و  تسا  ردام  مکـش  رد  هک  ینینج  رگا  هک  نیا  نآ  میتشاد و  اقباس  یبلاج  لاـثم  اـج  نیا  رد 
هچ نیا  : » تفگ یم  و  درک ، یم  ضارتعا  شیگدـنز  هب  وا  امتح  تسین ، يربخ  يراد  اج  نیا  رد  وت  هک  یگدـنز  نیا  زا  دـعب  دـنتفگ :

یفده هچ  راگدیرفآ  چیه ؟ دعب  متفیب و  يا  هشوگ  رد  هتـسب  اپ  تسد و  مروخب و  نوخ  مشاب ؟ ینادـنز  طیحم  نیا  رد  نم  دراد  ینعم 
هب رگا  اما  تشاد »!؟ شنیرفآ  نیا  زا 

(273  ) شنیرفآ هفسلف  داعم و 
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هک یناهج  تسایند ، رد  ینالوط  اتبسن  یگدنز  کی  يارب  یگدامآ  نارود  رذگدوز و  هلحرم  کی  هام  دنچ  نیا  هک  دنهد  نانیمطا  وا 
هک دـش  یم  عناق  وا  عقوم  نیا  رد  دراد ، نوگانوگ  بهاوم  نآ  هب  تبـسن  و  تسا ، هوکـشرپ  رون و  رپ  عیـسو و  نینج  طیحم  هب  تبـسن 

.تسا لّمحت  لباق  لیلد  نیمه  هب  دراد و  يا  هظحالم  لباق  فده  موهفم و  ینینج  نارود 

یمن رکذتم  هنوگچ  دیتسناد ، ار  ناهج  نیا  یگدنز  امـش  »(1) ؛  َنُورَّکَذَت ْوَلَف ال  یلوُْالا  َهَأْشَّنلا  ُُمتِْملَع  ْدََقل  َو  : » دیوگ یم  دـیجم  نآرق 
(. درادن دوجو  يرگید  ناهج  نآ  زا  دعب  هک   ) دیوش

ناهج نآ  زا  دعب  هک  دنز  یم  دایرف  شدوجو  مامت  اب  ناهج  نیا  هک : نیا  هصالخ 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 274)
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.دوب ینعم  یب  هدوهیب و  وغل و  هنرگو  تسا  يرگید 

امش هک  دیدرک  نامگ  امش  ایآ  »(1) ؛ اْنَیِلا ْمُکَّنَا  اثَبَع َو  ْمُکانْقَلَخ  امَّنَا  ُْمْتبِسَحَفَا  : » دیامرف یم  دیونشب  دیجم  نآرق  نابز  زا  ار  نخـس  نیا 
؟ دیدرگ یمنزاب  ام  يوس  هب  امش  میدیرفآ و  هدوهیب  ار 

یگدوهیب اب  ناـسنا  شنیرفآ  دوبن  راـک  رد  هدـش  ادـخ  يوس  هب  تشگزاـب  هب  ریبعت  نآ  زا  نآرق  رد  هک  داـعم »  » رگا هک  نیا  هب  هراـشا 
.دوب يواسم 

.دشاب (2) هتشاد  دوجو  يرگید  ناهج  دیاب  ناهج  نیا  زا  دعب  دیوگ : یم  شنیرفآ  هفسلف  هک  نیا  هجیتن 

(275  ) شنیرفآ هفسلف  داعم و 
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 . نونمؤم  / 115 - 1
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يریگ هجیتن  يدنب و  عمج 

: هک میتخادرپ  شسرپ  نیا  خساپ  هب  ادتبا  هتشون  نیا  رد 

؟ منطو ییامنن  رخآ  مور  یم  اجک  هب  دوب ؟  هچ  رهب  مندمآ  ما ؟ هدمآ  اجک  ز 

نیلوا لاؤس ، نیا  هب  خساپ  يارب  لیلد  نیمه  هب  .تشاد و  دهاوخ  همادا  زین  رخآ  ات  هدوب و  حرطم  شـسرپ  نیا  ناسنا  تقلخ  يادتبا  زا 
ینوریب ياه  تّجح  ناونع  هب  همئا  ناربمایپ و  هک  دوب ؟ دهاوخن  یلاخ  تّجح  زا  نیمز  زین  رخآ  هب  ات  دوب و  ادخ  تّجح  ربمایپ و  ناسنا 

هب تفص  ناطیش  ياه  ناسنا  تسا و  ششنیرفآ  يدوجو  هفسلف  هب  وا  ندیـسر  يارب  ناسنا  نایامنهار  ینورد  تّجح  ناونع  هب  لقع  و 
.تسا لماکت  هب  ناسنا  ندیسر  عنام  ناونع 

ياه لصف  رد  دیدرگ و  صخشم  ناوت ) ّدح  رد   ) تایاور تایآ و  یسررب  زا  هچنآ 

ناسنا شنیرفآ  زار  ( 276)

بناج زا  یصخشم  فده  اب  لقتسم و  یتقلخ  ياراد  ناسنا  دش  هراشا  هطوبرم 
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رد تادوجوم  هکلب  تسین ، اه  نآ  هب  هتـسباو  یلوط  ماظن  رد  تسا ، تادوجوم  ریاس  اب  طبترم  یـضرع  ماظن  رد  رگا  .تسا و  دنوادخ 
.تسا وا  رّخسم  ناسنا و  تمدخ 

یم نایب  ار  عوضوم  تیعقاو  مکحم  نیوانع  رد  هدـیدرگ و  هئارا  تایآ  شخب  رد  دراد و  دوجو  ناسنا  تقلخ  اب  طابترا  رد  هک  یتایآ 
دراد یتسه  ماظن  رد  يا  هژیو  هاگیاج  ناسنا  هک  تسا  نآ  يایوگ  بلطم  حیـضوت  رد  زین  صوصخ  نیا  رد  هدراو  ثیداحا  و  دـنراد ،

نآرق و رد  ناسنا  تقلخ  فدـه  اب  طابترا  رد  هک  یتایآ  مود  لصف  رد  .دـنک و  یم  نایب  ار  عوضوم  تیفیک  قیقحت  لوا  لصف  رد  هک 
.دراد یم  نایب  زین  ار  لماکت  هب  ندیسر  يارب  ناسنا  نایامنهار  عناوم و  دراد و  یم  نایب  ار  تسا  تایاور 

هدننیرفآ فده  هفـسلف و  اب  شیپ  زا  شیب  ار  ناناوج  دناوتب  هدوب  مداتـسا  ییامنهار  اب  هک  هدش  هئارا  یقیقحت  راک  نیا  هک  تسا  دـیما 
.دنرادرب فده  نآ  هب  ندیسر  يارب  ار  ییاه  ماگ  دزاس و  انشآ  ناشندیرفآ  زا  ناشیا 

(277  ) يریگ هجیتن  يدنب و  عمج 
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ذخآم عبانم و  تسرهف 

میرک نآرق 

 . دلج کی  يریزو ، مهدزاود ، پاچ  مق ، روهشم ، یتشد ، دمحم  همجرت  بلاطیبا ، نب  یلع  ماما  هغالبلا ، جهن 

.دلج کی  یعقر ، مود ، پاچ  مق ، بلاطیبا ، نب  یلع  هسردم  يزاریش ، مراکم  رصان  ناهج ، راگدیرفآ 

، نارهت یمالـسا ، داـشرا  گـنهرف و  ترازو  تاراـشتنا  مق ، هر ،)  ) ینیمخ ماـما  یـشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسؤم  2 ؛ )  ) یـسانش ناسنا 
 . دلج  2 يریزو ،

.دلج ود  يریزو ، مق ، بلاطیبا ، نب  یلع  هسردم  نیرکاّذلا ، مداخ  ربکا  نیقتم ؛) هبطخ   ) هغالبلا جهن  رد  یمالسا  قالخا 

.دلج کی  یعقر ، مق ، بلاطیبا ، نب  یلع  هسردم  يزاریش ، مراکم  رصان  ناناوج ؛  يارب  دیاقع  لوصا  سرد  هاجنپ 
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.دلج  30 لوا ، پاچ  ییوتلاپ ، نارهت ، یناهارف ، ینوتسیب ، دّمحم  نایب ؛  ریسفت 

.دلج  27 لوا ، پاچ  یبیج ، نارهت ، هیمالسالا ، بتکلاراد  ینوتسیب ، دّمحم  ناوج ؛  ریسفت 

کی یعقر ، متفه ، پاچ  نارهت ، ناـیبرم ، ءاـیلوا و  نمجنا  ناـمزاس  يدـمحا ، رغـصا  یلع  ناریا ؛  رد  رـسپ  رتخد و  طـباور  رب  یلیلحت 
.دلج

.دلج کی  یعقر ، مق ، هر ،)  ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم   ، يدزی حابصم  یقت  دّمحم  يزاسدوخ ، يارب  یسانشدوخ 

 . دلج  2 يریزو ، نارهت ، دیهان ، و )  ) ناتسود یهاشمرخ ، نیدلاءاهب  یهوژپ ؛  نآرق  نآرق و  همانشناد 

.دلج کی  موس ، پاچ  يریزو ، نارهت ، يوبن ، يدراهتشا ، يدّمحمدّمحم  نآرق ، ياه  هصق 

5 يریزو ، لوا ، پاچ  مق ، هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  ناتسریبد ،) عطقم  هژیو  قالخا  دیاقع و  شزومآ   ) رون نایهار  هشوت  هر 
.دلج

ص:280

( تایاور نآرق و  هاگدید  زا   ) ناسنا شنیرفآ  www.Ghaemiyeh.comزار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 303زکرم  هحفص 287 

http://www.ghaemiyeh.com


بلاطم تسرهف 

هحفص عوضوم 

7 میرک ••• نآرق  لک  ظفاح  رّسفم و  یلعزخ  هّللا  تیآ  ترضح  هیدییأت  نتم 

9 هم ••• دقم 

11 حالطصا ••• تغل و  رد  مدآ 

12 نآرق ••• رد  ناسنا 

13 ناگتشرف ••• لاؤس  هب  خساپ  و  نیمز ، رد  ادخ  هفیلخ  شنیرفآ  زا  ربخ 

17 هغالبلا ••• جهن  رد  ناسنا  شنیرفآ  یتفگش 

23 ناسنا ••• شنیرفآ  عوضوم 

34 تسیچ •••؟  حور 

41 ادخ •••»  حور  و «  هریت »  لِگ  » 

ص:281

( تایاور نآرق و  هاگدید  زا   ) ناسنا شنیرفآ  www.Ghaemiyeh.comزار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 303زکرم  هحفص 288 

http://www.ghaemiyeh.com


بلاطم تسرهف 

هحفص عوضوم 

44 هم •••: دقم 

46 ناسنا •••) تقلخ  فده   ) لماکت ثحب  اب  هطبار  رد  نآرق  فلتخم  تایآ 

79 یتسه ••• ناهج  شنیرفآ  فده 

92 رایتخا ••• ربج و  نوماریپ  یثحب 

95 نیدجن •••»  هب «  تیاده 

98 تلادع ••• لصاواه  ناسنا  نایمرد  توافت 

102 نیمز ••• يور  رد  ناسنا  تفالخ  لصا 

104 اه ••• ناسنا  نایم  توافت  زار 

106 تادوجوم ••• دبسرس  لگ  ناسنا 
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بلاطم تسرهف 

هحفص عوضوم 

108 تسیچ •••؟  اج  نیا  رد  ریثک »  ینعم « 

109 تسا •••؟ ادخ  قولخم  نیرترب  ناسنا  ارچ 

111 شنیرفآ ••• ندوبن  فده  یب 

116 لامک ••• هب  قشع 

120 یعامتجاو ••• يدرف  لامک 

121 يرطف ••• لامک 

124 یقالخا ••• لامک 

129 یلمع ••• لامک 

130 عامتجا ••• لماکت 
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بلاطم تسرهف 

هحفص عوضوم 

131 نآرق ••• تایآ  اب  هارمه  ناسنا  لماکت  ثحب  اب  هطبار  رد  یلاثم  اه و  لاؤس 

131 ناسنا ••• تافص  دروم  رد  توافتم  تایآ  نیب  عمج  يراگزاس و 

148 هغالبلا ••• جهن  رد  ناسنا  شنیرفآ  فده 

168 ناسنا ••• شنیرفآ  تقلخ و 

181 هغالبلا ••• جهن  رد  لماک  ناسنا  يوگلا 

184 مالسلا •••  هیلع  یلع  مالک  رد  ّتیناسنا  لماک  يوگلا 

185 قطان ••• نآرق  مالکرد  اوقت  ترورض  ناسنا و  يرادفده 

186 ناسنا ••• یئاهن  لامک 

192 یهلا ••• برق 
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بلاطم تسرهف 

هحفص عوضوم 

195 برق ••• تقیقح 

197 یهلا ••• برق  هب  یبایتسد  هار 

201 دنوادخ ••• برق  تاجرد 

204 برق ••• ماقم  نامیا و  هطبار 

206 لامک ••• هار  رد  تکرح  لوصا  زا  یخرب 

206 تیولوا ••• تیاعر   1

212 داتسا ••• ملع و  تریصب ،   2

213 موادت ••• لداعت و   3

215 لکشم •••) هب  ناسآ  زا   ) جیردت  4
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بلاطم تسرهف 

هحفص عوضوم 

219 تاعاس ••• میسقت   5

221 يرگنرود ••• دنلب و  تّمه   6

222 تفص ••• ناطیش  ياه  ناسنا  لماکت : هب  ندیسر  عنام 

241 لماکت •••: هب  ندیسر  يارب  ناسنا  نایامنهار 

241 ینورد •••) تّجح   ) لقع  1

242 میدوبن ••• خزود  رد  میتشاد ، رادیب  رکف  اونش و  شوگ  رگا 

243 درخ ••• لقع و  يالاو  شزرا 

246 ینوریب •••) تّجح   ) ناربمایپ  2

246 ام ••• شناد  تیدودحم 
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بلاطم تسرهف 

هحفص عوضوم 

248 اه •••: خساپ 

251 میلعت ••• رظن  زا  زاین   1

254 یقالخا ••• یعامتجا و  ياه  هنیمز  رد  يربهر  هب  زاین   2

256 نیناوق ••• حرط  رظن  زا  ناربمایپ  دوجو  هب  زاین   3

259 ینوریب •••) تجح   ) ناماما  3

259 یهلا ••• ناربهر  دوجو  رانک  رد  يونعم  لماکت  فلا )

261 ینامسآ ••• عیارش  يرادساپ  ب )

263 تّما ••• یعامتجا  یسایس و  يربهر  ج )

265 تجح ••• مامتا  موزل  د )
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بلاطم تسرهف 

هحفص عوضوم 

266 تسا ••• یهلا  ضیف  گرزب  هطساو  ماما  ه )

267 شنیرفآ ••• هفسلف  داعم و 

276 يریگ ••• هجیتن  يدنب و  عمج 

278 ذخآم ••• عبانم و  تسرهف 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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